
 

Vodeodolný hypoalergénny
zastrihávač chĺpkov na tele

Bodygroom series 3000

 
Systém pre komfort pokožky

1 nasúvateľný hrebeňový
nástavec, 3 mm

50 min bezšn. použitia/8 hod.
nabíjania

 

BG2024/15

Hladké a pohodlné holenie
Od krku dole

Strojček série 3000 je navrhnutý tak, aby si nekompromisne poradil s chĺpkami

a chránil pritom pokožku. Môžete sa holiť pomocou systému pre komfort pokožky

alebo zastrihávať chĺpky pomocou 3 mm hrebeňového nástavca.

Výkonný a šetrný k pokožke

Smelo zastrihávajte alebo ohoľte všetky časti tela

Zaoblené hroty a hypoalergénna fólia pre komfort pokožky

3 mm hrebeňový nástavec pre hladšie zastrihnutie

Jednoduché používanie

50 minút bezšnúrového používania po 8 hodinách nabíjania

Ľahko sa čistí a je vhodný na požitie v sprche alebo mimo nej

Ergonomická rukoväť pre dokonalé ovládanie

Odolná konštrukcia

2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie, bez olejovania



Vodeodolný hypoalergénny zastrihávač chĺpkov na tele BG2024/15

Hlavné prvky

Systém pre komfort pokožky

Navrhnutý na bezpečné a pohodlné

zastrihávanie a holenie podpazušia, hrude a

brucha, chrbta a pliec, oblasti slabín a nôh.

Systém pre komfort pokožky zachytí a zastrihne

chĺpky rôznej dĺžky bez potreby viacerých

nástavcov alebo kontaktu pokožky s ostrými

hranami. Obojsmerný zastrihávač si poradí aj

s dlhšími chĺpkami, ktoré potom pomocou fólie

nahladko ohoľte.

Fólia a hroty jemné k pokožke

Systém pre komfort pokožky je vybavený

hypoalergénnou fóliou a zaoblenými hrotmi na

ochranu vašej pokožky pri holení.

Obsahuje 3 mm hrebeňový nástavec

Súčasťou balenia je jeden 3 mm nástavec pre

prirodzené zastrihnutie. Nasaďte ho na

zastrihávač a ostrihajte si chĺpky na pevnú

dĺžku 3 mm. Zastrihávač môžete používať aj

bez nástavca pre hladšie oholenie. Pre

hustejšie chĺpky odporúčame najprv ich

zastrihať pomocou hrebeňového nástavca.

Napájanie cez dobíjateľné batérie

Vysokovýkonná NiMH batéria pre použitie na

celom tele, až 50 minút bezšnúrového

používania po 8-hodinovom nabíjaní. Svetielko

batérie upozorňuje na jej stav, keď je batéria

vybitá alebo plne nabitá.

100 % bezpečný na používanie v sprche

Zaručuje pohodlné a hladké oholenie v sprche

aj mimo nej. Zastrihávač je v sprche na 100 %

vodotesný, takže ho po použití môžete

jednoducho opláchnuť. Pre dlhšie chĺpky môže

byť výkon lepší pri použití nasucho.

Ergonomická rukoväť

Pogumovaná rukoväť je navrhnutá na

optimálne uchopenie, keď je strojček vlhký, na

väčšiu kontrolu počas používania v sprche aj

mimo nej.

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti o zovňajšok

sú vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.

Dodávajú sa s 2-ročnou celosvetovo platnou

zárukou, podporou celosvetového napätia a

nikdy ich netreba mazať.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Holiaci prvok: Fólia s dvoma predzastrihávačmi

Príjemný pocit pre pokožku: Systém pre

komfort pokožky, Pohodlie v citlivých

oblastiach

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Počet nastavení dĺžky: 1 pevné nastavenie

dĺžky

Príslušenstvo

Stojan: Stojan na nabíjanie

Jednoduché používanie

Pevné nastavenia dĺžky

Holenie za mokra aj za sucha: Do sprchy

s jednoduchým čistením, Plne umývateľný

Prevádzka: Bezšnúrové použitie

Bez potreby údržby: Bez potreby oleja

Dizajn

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Príkon

Typ batérie: Ni-MH

Prevádzková doba: 50 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 8 hodín

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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