
 

Συσκευή περιποίησης

σώματος

Bodygroom series 5000

  3 χτένες: τριμάρισμα στα 3, 5, 7 χιλ.

50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

Εξάρτημα ξυρίσματος πλάτης

 

BG2036/32 Ξύρισμα και τριμάρισμα κάτω από το λαιμό

Με μεγαλύτερο μήκος, για να ξυρίζετε την πλάτη σας

Ξυριστείτε και τριμάρετε τις τρίχες σας προστατεύοντας ταυτόχρονα την επιδερμίδα, με το

Philips BodyGroom Plus - ακόμα και στα δύσκολα σημεία. Δημιουργήστε το δικό σας στυλ -

κάτω από το λαιμό - με το BodyGroom Plus.

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Υποαλλεργική ξυριστική μηχανή με περλέ άκρες κατά των ερεθισμών

Εύκολη χρήση

100% αδιάβροχο για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας

Εξαιρετικά μακριά λαβή, για εύκολο ξύρισμα της πλάτης

Λυχνία με ένδειξη μπαταρίας (χαμηλή/πλήρης)

Βάση για φόρτιση και εύκολη αποθήκευση

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

Τριμάρισμα και ξύρισμα

Τριμάρισμα και ξύρισμα σε ολόκληρο το σώμα

Η κεφαλή τριμαρίσματος και ξυρίσματος κόβει τις μακριές τρίχες με μία μόνο κίνηση

Συμπεριλαμβάνονται 3 χτένες για μήκος τρίχας 3, 5 και 7 χιλ.



Συσκευή περιποίησης σώματος BG2036/32

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Τριμάρισμα και ξύρισμα σε όλες τις περιοχές του

σώματος

Ασφαλές και άνετο για μασχάλες, στήθος και κοιλιά,

πλάτη και ώμους, βουβωνική περιοχή και πόδια.

Κεφαλή τριμαρίσματος και ξυρίσματος

Με μία μόνο κίνηση, απολαμβάνετε άνετο και φιλικό

με το δέρμα ξύρισμα σε όλο το σώμα.

Ξυριστική μηχανή, φιλική με το δέρμα

Το υποαλλεργικό πλέγμα ξυρίσματος και οι

κατοχυρωμένες περλέ άκρες προσφέρουν μια απαλή

εμπειρία περιποίησης σώματος χωρίς να ερεθίζουν

το δέρμα.

100% αδιάβροχο

Κοντύνετε και ξυρίστε τις τρίχες του σώματος άνετα,

μέσα ή έξω από το ντους, σε βρεγμένο ή στεγνό

δέρμα. Για να καθαρίσετε τη συσκευή περιποίησης,

μπορείτε απλώς να την ξεπλύνετε με νερό βρύσης.

Ξυρίστε την πλάτη σας

Αφαιρέστε τις τρίχες της πλάτης με άνεση. Η

αποσπώμενη λαβή είναι ειδικά σχεδιασμένη για

άνετη περιποίηση της πλάτης.

Φόρτιση 1 ώρας

Η φόρτιση 1 ώρας σάς προσφέρει 50 λεπτά

αυτονομίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη

συσκευή οποιαδήποτε στιγμή, καθώς διαθέτει και

επιλογή γρήγορης φόρτισης 10 λεπτών που σας

προσφέρει 10 λεπτά περιποίησης.

Λυχνία μπαταρίας

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα

όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ενώ

αναβοσβήνει με πορτοκαλί όταν απομένουν 10 λεπτά

λειτουργίας.

Συμπεριλαμβάνονται 3 χτένες

Οι 3 χτένες παρέχουν διαφορετικές σταθερές

ρυθμίσεις μήκους, στα 3, τα 5 και τα 7 χιλ., για

ασφαλές και εύκολο τριμάρισμα σε όλο το σώμα.

Βάση φόρτισης

Σχεδιασμένη να χωρά ακόμα και στους πιο

περιορισμένους χώρους, ώστε να μπορείτε να

φορτίζετε τη συσκευή παντού ή να τη μεταφέρετε

μαζί σας όταν ταξιδεύετε.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν

χρειάζονται ποτέ λίπανση.

 

Αξεσουάρ

Βάση φόρτισης: Και

3 χτένες-οδηγοί: Και

Λαβή για την πλάτη: Και

Σέρβις

Διετής εγγύηση: Και

Απόδοση τριμαρίσματος & ξυρίσματος

Περιποίηση δέρματος: Κεφαλή ξυρίσματος, φιλική

προς το δέρμα

Ευκολία στη χρήση

Ασύρματα: Και

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος ξυρίσματος: 50+ λεπτά

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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