
 

 

Philips Bodygroom
Aparador de pelos do 
corpo

• Plus

BG2036
Contato suave

Barbeie-se e apare os pelos com total proteção para a sua pele com o Philips bodygroom 
plus, mesmo em áreas difíceis de alcançar. Crie seu próprio estilo com o BodyGroom 
Plus.

Desempenho confortável para a pele
• Aparador de pelos do corpo hipoalergênico e pontas arredondadas que evitam irritação na 

pele

Fácil de usar
• 100% à prova d'água para uso durante o banho e para facilitar a limpeza
• 50 minutos de uso sem fio após uma hora de carregamento rápido
• Cabo resistente que facilita a aparagem dos pelos das costas
• A luz indica o status da bateria (fraca/cheia)
• Suporte para carregamento e armazenamento
• Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo

Apare e raspe
• Permite raspar e aparar todos os pelos do corpo
• As cabeças de raspar e aparar removem os pelos maiores de uma só vez
• 3 pentes inclusos para pelos do corpo com 3, 5 e 7mm de comprimento



 Apare e raspe todas as regiões do corpo

Seguro e confortável para aparar as axilas, o 
peitoral, o abdome, as costas, os ombros, a 
virilha e as pernas.

Cabeças para raspar e aparar

Aparelho fácil de usar e confortável para todas 
as regiões do corpo.

Aparador de pelos do corpo confortável 
para a pele

Aparador com lâmina hipoalergênica e 
extremidades arredondadas patenteadas para 
evitar irritações na pele, proporcionando uma 
depilação mais eficaz e confortável.

100% à prova d'água

Apare e raspe confortavelmente com a pele 
seca ou molhada. Para limpar o aparelho, você 
pode lavá-lo em água corrente.

Apare os pelos das costas

Remove de forma prática os pelos das costas. 
Este acessório foi especialmente desenvolvido 
para isso.

Carregamento em uma hora

Uma carga de 1 hora proporciona 50 minutos 
de uso sem fio. Conecte-o para uma carga 
rápida de 10 minutos para ter 10 minutos de 
aparagem: ele estará pronto quando você 
estiver pronto.

Luz da bateria

A luz indicadora de bateria acende na cor 
verde quando a bateria está cheia e pisca na 
cor laranja quando restam apenas 10 minutos 
de uso.

3 pentes incluídos

3 pentes fornecem diferentes ajustes de altura 
fixos entre 3, 5 e 7mm para aparagem fácil e 
segura em todas as áreas do corpo.

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign 
aprovado internacionalmente e com 
auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da 
Philips podem reduzir custos, o consumo 
de energia e as emissões de CO2. Como? 
Eles oferecem melhorias ambientais 
significativas em uma ou mais áreas Philips 
Verde — Eficiência energética, 
Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, 
Reciclagem e descarte e Confiabilidade 
durante o período de vida útil. Obtenha 
mais informações sobre produtos verdes
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Destaques
Aparador de pelos do corpo
Plus
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Acessórios
• Suporte para carregamento
• Cabo para parte de trás

Serviço
• Dois anos de garantia

Sistema de raspar/aparar de alto 
desempenho
• Conforto para a pele: Cabeça raspadora suave no 

contato com a pele
•
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