
 

Αδιάβροχη συσκευή

περιποίησης σώματος

Bodygroom series 3000

  Ξυριστική μηχανή, φιλική με το δέρμα

1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.

50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8

ωρών

 

BG3010/15 Απαλό ξύρισμα σώματος
Ειδική σχεδίαση για προστασία ακόμη και στις ευαίσθητες περιοχές

Η Series 3000 έχει σχεδιαστεί για να κόβει αποτελεσματικά κάθε τύπο τρίχας, χωρίς να

ερεθίζει την επιδερμίδα. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή, που είναι φιλική για το δέρμα, για

ξύρισμα ή τριμάρισμα κουμπώνοντας την χτένα 3 χιλ.

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Πλήρης περιποίηση σώματος με προστασία

Προστατεύει το δέρμα κατά το ξύρισμα ή το τριμάρισμα

Περιλαμβάνει 1 χτένα για φυσικό τριμάρισμα (3 χιλ.)

Εύκολη χρήση

50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 8 ωρών

Χρησιμοποιήστε για υγρό ή στεγνό ξύρισμα

Εύκολη λαβή

Ανθεκτικότητα

Εγγύηση για προστασία αγοράς



Αδιάβροχη συσκευή περιποίησης σώματος BG3010/15

Χαρακτηριστικά

Πλήρης περιποίηση σώματος

Τώρα μπορείτε να τριμάρετε και να ξυρίζετε με

αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε σημείο του σώματός

σας με ένα μόνο εργαλείο. Αυτό το τρίμερ της Philips

για όλο το σώμα για άνδρες κόβει τρίχες σε 3

διαφορετικά μήκη, για καθαρά, ομοιόμορφα

αποτελέσματα στην πλάτη, τους ώμους, το στήθος,

τους κοιλιακούς, τις μασχάλες, τα χέρια, τη

βουβωνική χώρα και τα πόδια.

Ξυριστική μηχανή για το σώμα, φιλική προς το δέρμα

Η ανδρική συσκευή περιποίησης σώματος είναι

σχεδιασμένη για να αιχμαλωτίζει κοντές, μακριές

και χοντρές τρίχες με μία μόνο κίνηση. Η ξυριστική

κεφαλή διαθέτει κατοχυρωμένες με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας στρογγυλεμένες άκρες και ένα

υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία του δέρματός

σας από ερεθισμούς και κοψίματα.

Χτένα διπλής κατεύθυνσης για το σώμα

Περιλαμβάνει 1 χτενάκι για φυσικό τριμάρισμα 3 χιλ.

Τοποθετήστε τη χτένα στην ξυριστική κεφαλή, για να

κόψετε τις τρίχες σε σταθερό μήκος 3 χιλ. Μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή χωρίς τη

χτένα, για βαθύτερο αποτέλεσμα. Για πιο πυκνές

τρίχες, συνιστάται πρώτα η χρήση της χτένας για

τριμάρισμα του σώματος.

Ισχύς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής ισχύος για όλο

το σώμα, με 50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 8

ωρών. Η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει την

κατάσταση της μπαταρίας, όταν είναι χαμηλή ή

πλήρης.

100% κατάλληλη για χρήση στο ντους

Η συσκευή περιποίησης σώματος για υγρό και

στεγνό δέρμα είναι 100% αδιάβροχη, για να μπορείτε

να την χρησιμοποιείτε μέσα και έξω από το ντους.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε σε

στεγνές τρίχες πριν από το ντους.

Εργονομική λαβή

Η συσκευή περιποίησης σώματος είναι εύκολη στο

κράτημα και στο χειρισμό, χάρη στην εργονομική

λαβή από καουτσούκ για μεγαλύτερο έλεγχο κατά το

τριμάρισμα. 

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από εγγύηση 2 ετών και δεν χρειάζονται ποτέ

λίπανση.
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 μμ

Στοιχείο ξυρίσματος: Πλέγμα με δύο εξαρτήματα

προετοιμασίας κοπής

Περιποίηση δέρματος: Σύστημα περιποίησης της

επιδερμίδας, Άνεση στις ευαίσθητες περιοχές

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 1 ρύθμιση σταθερού

μήκους

Αξεσουάρ

Χτένα οδηγός: 1 χτένα για το σώμα (3 χιλ.)

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 8 ώρες

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Ευκολία στη χρήση

Wet & Dry: Πλήρως πλενόμενη, Αδιάβροχη,

καθαρίζεται εύκολα

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Λειτουργία: Χρήση χωρίς καλώδιο

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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