
 

Aparat îngrijire corp
rezistent la apă

Bodygroom series
3000

 
Sistem pentru confortul pielii

1 pieptene cu ataşare prin clic, 3
mm

Utilizare fără fir 50 min/
încărcare 8 h

 

BG2024/15

Tuns precis, ras confortabil
Peste tot sub linia gâtului

Aparatul din seria 3000 este conceput să acţioneze prin firele de păr, fără a

renunţa la confortul pielii. Te poţi rade cu sistemul de confort pentru piele sau te

poţi tunde cu pieptenele cu lungimea de 3 mm inclus.

Performanţă delicată cu pielea

Tunde sau rade cu încredere toate zonele corpului

Vârfuri rotunjite şi folii hipoalergenice pentru confortul pielii

Include un pieptene de 3 mm pentru un tuns precis

Uşor de utilizat

50 de minute de utilizare fără fir după o încărcare de 8 ore

Uşor de curăţat şi utilizat în duş sau în afara acestuia

Uşor de apucat

Făcut să reziste

2 ani garanţie, tensiuni universale, nu este necesară lubrifierea



Aparat îngrijire corp rezistent la apă BG2024/15

Repere

Sistem pentru confortul pielii

Proiectat pentru siguranţă şi confort pentru

axile, piept şi abdomen, spate şi umeri, zona

inghinală şi picioare. Sistemul de confort

pentru piele preia şi tunde fire de păr de

diferite lungimi, fără a necesita mai multe

instrumente sau contactul pielii cu margini

ascuţite. Aparatele de tuns bidirecţionale taie

fire de păr mai lungi, care sunt eliminate de

folie pentru un bărbierit mai precis.

Vârfuri şi folii care protejează pielea

Sistemul pentru confortul pielii dispune de o

folie hipoalergenică şi de vârfuri rotunjite,

pentru a-ţi proteja pielea în timpul raderii.

Pieptene de 3 mm inclus

1 pieptene inclus pentru tuns natural, la 3 mm.

Ataşează pieptenele pe sistemul de radere

pentru a tunde firele de păr la o lungime fixă

de 3 mm. Poţi utiliza sistemul de radere fără

pieptene, pentru un ras mai precis. Pentru firele

de păr mai groase, se recomandă tunderea în

prealabil cu pieptenele.

Alimentare cu baterie reîncărcabilă

Baterie NiMH de mare putere, pentru utilizare

pe tot corpul, cu 50 de minute de utilizare fără

fir, după o încărcare de 8 ore. Ledul pentru

baterie indică nivelul de energie, respectiv

când bateria este descărcată sau încărcată.

100% rezistent la apă

Asigură un rezultat confortabil şi eficient la duş

şi în afara acestuia. Aparatul pentru îngrijire

corporală este 100 % rezistent la apă, aşa că îl

poţi clăti pur şi simplu după ce termini. Pentru

firele de păr mai lungi, performanţa de tundere

poate fi mai bună pe părul uscat.

Mâner ergonomic

Aparatul tău de îngrijire corporală este uşor de

ţinut în mână şi manevrat graţie mânerului

ergonomic din cauciuc care te ajută să menţii

controlul în timpul tunsului.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Acestea îţi sunt oferite cu

o garanţie internaţională de 2 ani, în normele

de tensiune internațională şi nu necesită

niciodată lubrifiere.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Element de radere: Suprafaţă cu două

dispozitive de tundere preliminare

Confort al pielii: Sistem pentru confortul pielii,

Confort în zonele sensibile

Creează-ţi stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 1 setare de

lungime fixă

Accesorii

Suport: Suport de încărcare

Uşor de utilizat

Setări blocabile de lungime

Umed şi uscat: Rezistent la apă şi uşor de

curăţat, Complet lavabil

Funcţionare: Utilizare fără fir

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare

Tip baterie: Ni-MH

Durată de funcţionare: 50 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 8 ore

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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