
 

Veekindel
raseerimisseade

Bodygroom series
3000

 
Nahasõbralik pardel

1 külgeklõpsatav kamm, 3 mm

50 min juhtmeta kasut. / 8 h
laadimist

 

BG3010/15

Kehapiirkondade sujuv raseerimine
Loodud isegi tundlikke piirkondi ohutult raseerima

Seeria 3000 on loodud tõhusaks kehakarvade raseerimiseks, ohverdamata naha

mugavustunnet. Saate kasutada nahasõbralikku raseerijat või klõpsata piiramiseks

külge 3 mm kammi.

Nahale ohutu

Kogu keha raseerimisseade, mis kaitseb keha

Kaitseb nahka raseerimise või karvade piiramise ajal

Komplektis1 kamm (3 mm) loomuliku tulemuse saavutamiseks

Lihtne kasutada

50 minutit juhtmevaba kasutamist pärast 8-tunnist laadimist

Märg- või kuivkasutus

Kerge haarata

Valmistatud kestma

Garantii ostukaitseks



Veekindel raseerimisseade BG3010/15

Esiletõstetud tooted

Kogu keha raseerimisseade

Nüüd võite enesekindlalt piirata ja raseerida

kogu keha vaid ühe seadmega. Kasutage

Philipsi meestele mõeldud kogu keha

raseerimisseadet, mis lõikab juukseid kolmel

erineval pikkusel, et saavutada ühtlane

tulemus seljal, õlgadel, rindkerel, kõhul,

kaenlaalustel, kätel, kubemepiirkonnas ja

jalgadel.

Nahasõbralik keharaseerija

Meeste keharaseerija, mis on disainitud

lõikama lühikesi, pikki ja pakse karvu ühe

tõmbega. Pardlipeal on patenteeritud ümarad

otsakud, mis on hüpoallergeense kattega, et

kaitsta teie nahka sisselõigete eest.

Kahesuunaline kehakamm

Komplektis üks kamm loomulikuks 3 mm

piiramiseks. Kinnitage kamm

raseerimissüsteemile, et piirata karvu

pikkusele 3 mm. Nahalähedasema tulemuse

saamiseks võite kasutada raseerimissüsteemi

ilma kammita. Paksemaid karvu on soovitatav

eelnevalt kammi abil piirata.

Taaslaetav akutoide

Eriti võimas taaslaetav aku kogu keha

raseerimiseks, mis tagab kaheksatunnise

laadimise järel 50 minutit juhtmevaba

kasutamist. Aku märgutuli näitab, kas aku on

tühjenemas või täis.

100% veekindel

Teie märjalt ja ja kuivalt kehalt karvade

eemaldaja on 100% veekindel, et saaksite

kasutada seda duši all või pärast seda.

Parimate tulemuste saamiseks kasutage

kuivade juuste peal enne dušši all käimist.

Ergonoomiline käepide

Teie keha raseerimisseadet on kerge hoida ja

kasutada kummist ergonoomilise

käepidemega, mis aitab teil piiramise ajal

kontrolli säilitada. 

Valmistatud kestma

Kõik meie isikuhooldusvahendid on loodud

pikaajaliseks kasutamiseks. Toodetel on 2-

aastane garantii ja neid ei ole kunagi vaja

õlitada.



Veekindel raseerimisseade BG3010/15

Spetsifikatsioon

Lõikamissüsteem

Lõiketera laius: 32 mm

Raseerimiselement: Kahe eelpiirliga teravõrk

Naha mugavus: Nahale mugav süsteem,

Mugavus tundlikes piirkondades

Kujundage soovitud välimus

Pikkuseseadete arv: 1 fikseeritud pikkusesäte

Tarvikud

Kamm: 1 kehakamm (3 mm)

Võimsus

Kasutusaeg: 50 minutit

Laadimine: 8 tundi täislaadimiseks

Aku tüüp: Ni-MH

Kergesti kasutatav

Wet & Dry: Täielikult pestav, Veekindel ja

lihtne puhastada

Lukustatavad pikkuseseaded

Kasutamine: Juhtmeta kasutamine

Hooldusvaba: Õli pole vaja

Disain

Käepide: Ergonoomiline käepide ja

käsitsemine

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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