
 

Aparador corporal
seguro para chuveiro

Bodygroom series
3000

 
Sistema de conforto para pele

3 pentes, 3-7 mm

50 min. autonomia sem
cabo/8 h carreg.

 

BG2026/15

Aparar rente, corte confortável
Todas as zonas abaixo do pescoço

A Series 3000 foi concebida para cortar rapidamente os pêlos, sem comprometer

o conforto da pele. Quer seja no peito ou em áreas difíceis de alcançar como as

costas. Pode cortar com o sistema de conforto para pele ou aparar utilizando os

pentes incluídos com 3, 5 ou 7 mm de comprimento.

Desempenho suave para a pele

Apare ou corte em todas zonas corporais com confiança

Pontas arredondadas e rede hipoalergénica para conforto da pele

Inclui 3 pente para aparar a 3, 5 ou 7 mm

Fácil de utilizar

50 minutos de autonomia sem cabo após carregamento de 8 horas

Fácil de limpar e usar tanto no duche como fora dele

Pega ergonómica para o máximo controlo

Fabricado para durar

2 anos de garantia, voltagem universal, lubrificação não necessária
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Destaques

Sistema de conforto para pele

Concebido para ser seguro e confortável para

axilas, peito e abdominais, costas e ombros,

zona da virilha e pernas. O sistema de conforto

para pele agarra e corta pêlos de diferentes

comprimentos, sem necessitar de vários

utensílios e sem contacto entre a pele e os

rebordos afiados. Os aparadores bidireccionais

aparam os pêlos mais compridos, que são

cortados pela rede para um resultado mais

rente.

Pontas e rede suaves para a pele

O sistema de conforto para pele dispõe de

uma rede hipoalergénica e pontas

arredondadas para proteger a sua pele durante

o corte.

Inclui 3 pentes, 3-7 mm

Inclui 3 pentes para pêlos corporais de

comprimentos diferentes. Encaixe os pentes no

sistema de corte para aparar os pêlos a

regulações de comprimento fixas de 3 mm,

5 mm ou 7 mm. Pode utilizar o sistema de

corte sem os pentes para um resultado mais

rente. Para pêlos mais grossos, recomenda-se

pré-aparar com os pentes fixos.

Energia de bateria recarregável

Bateria NiMH de alta potência para utilização

no corpo inteiro, com 50 minutos de

autonomia sem fios após 8 horas de

carregamento. A luz da bateria indica o estado

da energia, quando a bateria está fraca ou

completa.

100% seguro para o chuveiro

Proporciona um resultado confortável e rente

dentro ou fora do chuveiro. O aparador corporal

pode ser utilizado no chuveiro; para o limpar,

basta enxaguá-lo quando terminar. Para pêlos

mais compridos, o desempenho ao aparar

poderá ser melhor o uso a seco.

Pega ergonómica

A pega em borracha foi concebida para

assegurar um manuseamento ideal mesmo

quando molhada, para o melhor controlo ao

utilizar, dentro ou fora do chuveiro.

Fabricado para durar

Todos os nossos produtos de cuidado para

homem são fabricados para durar. Possuem

garantia mundial de 2 anos, compatibilidade

de voltagem universal e não necessitam de

lubrificação.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Sistema de corte

Largura lâmina: 32 mm

Elemento de corte: Rede com dois pré-

aparadores

Conforto da pele: Sistema de conforto para

pele, Conforto nas zonas sensíveis

Crie o estilo que procura

Número de regulações de comprimento: 3

regulações de comprimento fixas

Acessórios

Suporte: Base de carga

Fácil de utilizar

Húmido e seco: Lavável, Limpeza fácil e

seguro para chuveiro

Regulações de comprimento seguras

Operação: Utilização sem cabo

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Potência

Tipo de bateria: Ni-MH

Autonomia: 50 minutos

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Assistência

2 anos de garantia mundial
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