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Bodygroom series
3000

 
Ihoa suojaava järjestelmä

3 ohjauskampaa, 3–7 mm

1 h latauksella 50 min
käyttöaikaa

Lisäosa selän käsittelyyn

 

BG2036/32

Tarkka trimmaus, miellyttävä ajo
Leikkaa myös hankalista paikoista

Series 3000 -mallisto leikkaa karvat tehokkaasti mutta on silti hellävarainen

ihollesi. Voit ajella karvat sekä rinnasta että selästä ja muilta hankalilta alueilta ihoa

suojaavalla järjestelmällä tai trimmata ne 3, 5 tai 7 mm:n ohjauskamman avulla.

Ihoystävällinen kokemus

Siisti ihokarvat tarkasti kaikkialta vartalosta

Pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko suojaavat ihoa

Sisältää 3 ohjauskampaa: trimmauspituudet 3, 5 ja 7 mm

Helppokäyttöinen

Erityisen pitkä runko helpottaa selän käsittelyä

50 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Helppo käyttää ja puhdistaa sekä kuivana että märkänä

Ergonominen muotoilu takaa tukevan otteen

Kestävä

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä
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Kohokohdat

Ihoa suojaava järjestelmä

Laite on suunniteltu turvalliseksi ja mukavaksi

kainaloille, rinnalle, vatsalle, selälle, hartioille,

nivusille ja jaloille. Ihoa suojaava järjestelmä

leikkaa eripituisetkin karvat. Et tarvitse useita

erilaisia välineitä eivätkä terät kosketa ihoasi.

Kaksisuuntaiset trimmerit katkaisevat pitkät

karvat, ja teräverkko leikkaa sängen tarkasti.

Hellävaraiset kärjet ja teräverkko

Ihoa suojaavan järjestelmän

hypoallergeeninen teräverkko ja pyöristetyt

kärjet suojaavat ihoasi ajon aikana.

Sisältää 3 ohjauskampaa, 3–7 mm

Laitteen mukana toimitetaan 3

ajojärjestelmään kiinnitettävää ohjauskampaa,

joiden kiinteät trimmauspituudet ovat 3, 5 ja

7 mm. Ajojärjestelmää voi käyttää myös ilman

ohjauskampaa, jolloin laite trimmaa sängen

tarkasti. Paksut karvat kannattaa ensin

lyhentää kiinteän ohjauskamman avulla.

Selän ajelu

Ajele selkä kätevästi. Tämä lisäosa on

suunniteltu erityisesti selän ajelua varten.

Ladattavan akun teho

Tehokas NiMH-akku sopii

kokovartalokäsittelyyn. 1 tunnin latauksella voit

käyttää laitetta johdottomasti 50 minuuttia.

Akun merkkivalo osoittaa varaustason.

100 % suihkunkestävä

Voit trimmata tarkasti ja miellyttävästi sekä

kuivana että märkänä. Vartalotrimmeri on

täysin vedenpitävä, joten voit huuhdella sen

puhtaaksi käytön jälkeen. Jos karvat ovat pitkiä,

saatat saada paremman tuloksen

trimmatessasi karvat kuivina.

Ergonominen muotoilu

Kumisesta kädensijasta saa tukevan otteen

myös märissä olosuhteissa, joten trimmeriä on

helppo käyttää niin suihkussa kuin kuivissakin

oloissa.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 32 mm

Ajoelementti: Teräverkko, jossa kaksi

esitrimmeriosaa

Suojaa ihoa: Ihoa suojaava järjestelmä,

Miellyttävä käyttää herkilläkin ihoalueilla

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 3 kiinteää

pituusasetusta

Lisätarvikkeet

Kahva selän ajeluun

Teline: Latausteline

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Täysin pestävä, Sopii suihkuun,

helppo puhdistaa

Lukittavat pituusasetukset

Toimi: Johdoton käyttö

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Muotoilu

Runko: Ergonominen varsi ja kahva

Virta

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Käyttöaika: 50 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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