
 

vandeniui atsparus
kūno skustuvas

Bodygroom series
3000

 
Odą sauganti sistema

1 kirpimo šukos, 3 mm

50 min. veikimas be laido/8 val.
krov.

 

BG2024/15

Švarus kirpimas, patogus skutimasis
Žemiau kaklo

3000 serijos gaminiai lengvai kerpa plaukus ir nedirgina odos. Skuskitės

naudodami odą saugančią sistemą arba kirpkitės naudodami šukas ir palikite 3

mm ilgio plaukelius.

Švelnus odai modeliavimas

Kirpkite arba skuskite plaukus nuo visų kūno vietų

Odą saugantys apvalūs galiukai ir alergijos nesukeliančios grotelės

Apsikirpkite švariai naudodami pridedamas 3 mm šukas

Paprasta naudoti

Kraukite 8 valandas ir naudokite be laido net 50 min.

Paprasta valyti ir naudoti duše arba tik išlipus iš dušo

Ergonomiška rankenėlė padės efektyviai valdyti prietaisą

Sukurta amžiams

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos
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Ypatybės

Odą sauganti sistema

Šiuo prietaisu saugiai ir patogiai skuskite

pažastis, krūtinę, pilvą, nugarą, pečius, kirkšnių

sritį ir kojas. Odą sauganti sistema pakelia ir

nukerpa įvairaus ilgio plaukelius, kad nereikėtų

dirginti odos įvairiais aštriais įrankiais.

Dvikrypčiai kirptuvai nukerpa ilgesnius

plaukelius, kurie paskui dar nuskutami

grotelėmis, kad galėtumėte mėgautis

nepriekaištingu rezultatu.

Odą saugantys galiukai ir grotelės

Odą saugančią sistemą sudaro alergijos

nesukeliančios grotelės ir apvalūs galiukai,

kurie apsaugo odą skutantis.

Pridedamos 3 mm šukos

Pridedamos 1 šukos, kad galėtumėte apsikirpti

palikdami 3 mm plaukelius. Pritvirtinkite šukas

prie skutimo sistemos ir kirpkite palikdami

fiksuotą 3 mm plaukelių ilgį. Jei norite, kad

skutantis būtų palikti dar trumpesni plaukeliai,

nenaudokite šukų. Jei kerpate storesnius

plaukelius, prieš tai rekomenduojame juos

apkirpti šukomis.

Įkraunama baterija

Kraukite 8 valandas ir naudokite be laido net

50 min. – galingos NiMH baterijos energijos

užteks visam kūnui. Jei baterija yra pilna arba

senka, lemputė parodys jos įkrovimo lygį.

100 % atsparumas vandeniui

Skuskitės patogiai duše ir kitose vietose. Kūno

skustuvas yra 100 % atsparus vandeniui, todėl

baigę darbą galite jį saugiai nuskalauti po

tekančiu vandeniu. Jei plaukeliai yra ilgesni,

rekomenduojame juos kirpti sausus.

Ergonomiška rankenėlė

Guminę rankenėlę patogu laikyti, net jei ji

šlapia, todėl net ir prausdamiesi duše

neprarasite optimalios įrenginio kontrolės.

Sukurta amžiams

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti

ilgai. Jie parduodami su 2 metų pasauline

garantija, juos galima naudoti su įvairia įtampa

ir jų niekada nereikia sutepti.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Kirpimo sistema

Kirptuvo plotis: 32 mm

Skutimo elementas: Plokštelė su dviem

peiliukais

Malonu odai: Odą sauganti sistema,

Patogumas jautriausiose vietose

Susikurkite norimą išvaizdą

Ilgio nustatymų skaičius: 1 fiksuotas ilgio

nustatymas

Priedai

Stovas: Įkrovimo stovas

Lengva naudoti

Fiksuojami ilgio nustatymai

„Wet & Dry“: Neperšlampamas ir lengvai

valomas, Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudojimas be laido

Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: NiMH

Veikimo laikas: 50 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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