
 

Duşta kullanılabilir
vücut bakım seti

Bodygroom series
3000

 
Cilt rahatlığı sistemi

3 tarak, 3-7 mm

50 dakika kablosuz kullanım/8
saat şarj

 

BG2028/15

Yakın düzeltme, rahat tıraş
Boyun altındaki bölgeler için

3000 Serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır.

Göğüs bölgesi veya ulaşılması zor bölgelerde cilt konforu sistemiyle tıraş olabilir

veya 3, 5 veya 7 mm uzunluğundaki tarakları kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.

Cilt dostu performans

Tüm vücut bölgelerini güvenle düzeltme ve tıraş etme

Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo

3, 5 veya 7 mm düzeltme için 3 tarak dahildir

Kullanım kolaylığı

8 saat şarjla 50 dakika kablosuz kullanım

Kolay temizleme ve duşta veya duş dışında kullanım

Maksimum kontrol için ergonomik kavrama

Uzun ömürlü

2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez
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Özellikler

Cilt rahatlığı sistemi

Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, sırt ve

omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli

ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt

rahatlığı sistemiyle birden fazla araç

kullanmadan veya keskin kenarları cildinize

temas ettirmeden farklı uzunluktaki tüyleri

yakalayıp kesebilirsiniz. Çift yönlü düzelticiler

uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha

yakın bir tıraş sağlar.

Cilt dostu uçlar ve folyo

Cilt rahatlığı sistemi, tıraş sırasında cildinizi

korumak için hipoalerjenik folyoya ve yuvarlak

uçlara sahiptir.

3 tarak dahildir, 3-7 mm

Farklı uzunluktaki vücut kılları için 3 tarak

dahildir. Kılları 3 mm, 5 mm veya 7 mm sabit

uzunluk ayarlarında düzeltmek için tarakları

tıraş sistemine takın. Daha yakın bir sonuç için

tıraş sistemini taraklar olmadan

kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için sabit

taraklarla ön düzeltme yapılması önerilir.

Şarj edilebilir pil gücü

Tüm vücutta kullanım için yüksek güçlü NiMH

pil, 8 saatlik şarjla 50 dakikalık kablosuz

kullanım. Pil ışığı güç durumunu, pilin boş

veya dolu olduğunu belirtir.

%100 duşta kullanılabilir

Duşta veya duş dışında rahat ve yakın bir tıraş

sonucu sağlar. Vücut bakım seti %100 su

geçirmezdir; işiniz bittiğinde seti durulayarak

temizlemeniz yeterlidir. Daha uzun tüylerde

daha iyi bir performans için tüylerin kuru

olması gerekebilir.

Ergonomik tutma yeri

Kauçuk tutma yeri; duşta veya duş dışında

ıslak kullanım sırasında bile daha iyi kontrol

sağlamak için tasarlanmıştır.

Uzun ömürlü

Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür.

Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl

garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur

ve yağlanmaları gerekmez.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Kesme sistemi

Kesici genişliği: 32 mm

Tıraş ünitesi: İki ön düzelticili folyo

Cilt rahatlığı: Cilt rahatlığı sistemi, Hassas

bölgelerde konfor

İstediğiniz görünümü yaratın

Uzunluk ayarı sayısı: 3 sabit uzunluk ayarı

Aksesuarlar

Stand: Şarj standı

Kolay kullanım

Islak ve Kuru: Tamamen yıkanabilir, Duşta

kullanılabilir ve kolay temizlenir

Güvenli uzunluk ayarları

Çalışma: Kablosuz kullanım

Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez

Tasarım

Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Güç

Pil tipi: Ni-MH

Çalışma süresi: 50 dakika

Şarj: 8 saatte tam şarj

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑07‑01

Sürüm: 3.0.1

EAN: 08 71010 35807 20

www.philips.com

http://www.philips.com/

