
 

Golarka do ciała do
stosowania pod prysznicem

Bodygroom series 5000

 
System komfortu skóry

3 nasadki grzebieniowe, 3–
7 mm

50 min działania po 1 godz.
ładowania

Nasadka do pleców

 

BG2036/32

Dokładne przycinanie, wygodne golenie
Nawet w trudno dostępnych miejscach

Seria 5000 świetnie radzi sobie z owłosieniem, nie podrażniając skóry.

Niezależnie od tego, czy chodzi o klatkę piersiową, czy o trudno dostępne

miejsca (np. plecy), można golić włosy, korzystając z systemu komfortu skóry, lub

przycinać je za pomocą dołączonej nasadki grzebieniowej 3, 5 lub 7 mm.

Działanie łagodne dla skóry

Bezpieczne przycinanie lub golenie wszystkich obszarów

Zaokrąglone końcówki i siateczka hipoalergiczna zapewniają skórze komfort

W zestawie 3 nasadki grzebieniowe do przycinania do długości 3, 5 i 7 mm

Wygodne użytkowanie

Wyjątkowo długi uchwyt ułatwia dosięgnięcie pleców

50 min bezprzewodowej pracy po 1 godz. ładowania

Łatwość czyszczenia i możliwość używania pod prysznicem

Ergonomiczny uchwyt zapewniający maksymalną kontrolę

Trwałość

2-letnia gwarancja, uniwersalne napięcie, nie wymaga smarowania



Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem BG2036/32

Zalety

System komfortu skóry

Produkt opracowany z myślą

o bezpieczeństwie i wygodzie stosowania

w takich obszarach jak pachy, klatka piersiowa,

brzuch, plecy, ramiona, pachwiny i nogi.

System komfortu skóry chwyta i przycina włosy

różnej długości, eliminując potrzebę

stosowania różnych urządzeń i poddawania

skóry bezpośredniemu działaniu ostrzy.

Dwustronne trymery skracają dłuższe włosy,

które następnie golone są przez siateczkę, co

zapewnia lepszy efekt.

Delikatne końcówki i siateczka

System komfortu skóry składa się

z hipoalergicznej siateczki i zaokrąglonych

końcówek chroniących skórę podczas golenia.

W zestawie 3 nasadki grzebien., 3–7 mm

3 nasadki grzebieniowe do włosów na ciele

o różnej długości. Aby przyciąć włosy do

długości 3, 5 lub 7 mm, należy zamocować

nasadkę na golarce. Golarkę można stosować

bez nasadki, aby uzyskać dokładniejsze

golenie. W przypadku grubszych włosów

zaleca się przycinanie wstępne z użyciem

nasadki grzebieniowej.

Golenie pleców

Łatwe usuwanie włosów na plecach. Ta

nasadka została zaprojektowana specjalnie

z myślą o wygodnym goleniu pleców.

Zasilanie akumulatorowe

Wydajny akumulator NiMH umożliwia golenie

całego ciała, zapewniając 50 minut

bezprzewodowej pracy po 1 godz. ładowania.

Wskaźnik pokazuje stan naładowania

akumulatora przy niskim lub pełnym poziomie.

Możliwość użytkowania pod prysznicem

(100% pewności)

Wygodne i dokładne przycinanie włosów także

pod prysznicem. Golarki do ciała można

bezpiecznie używać pod prysznicem, a po

zakończeniu golenia wystarczy ją opłukać. W

przypadku dłuższych włosów przycinanie jest

bardziej efektywne, gdy są one suche.

Ergonomiczny uchwyt

Gumowany uchwyt ma za zadanie zapewnić

optymalną wygodę oraz lepszą kontrolę nawet

wtedy, gdy urządzenie jest mokre — także pod

prysznicem.

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji

męskiej cechują się trwałością i wydajnością.

Są objęte 2-letnią światową gwarancją, mają

uniwersalne napięcie i nie trzeba ich

dodatkowo konserwować.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.



Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem BG2036/32

Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Element golący: Siateczka z dwoma trymerami

Skin Comfort: System komfortu skóry, Komfort

we wrażliwych miejscach

Znajdź swój styl

Liczba ustawień długości: 3 wbudowane

ustawienia długości

Akcesoria

Nasadka do pleców

Podstawa: Podstawa ładująca

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho: Możliwość mycia pod

bieżącą wodą, Możliwość użytkowania pod

prysznicem i łatwe czyszczenie

Zabezpieczone ustawienia długości

Działanie: Zasilanie akumulatorowe

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas pracy: 50 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Serwis

2 lata gwarancji
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