
 

Voděodolný zastřihovač
chloupků na těle

Bodygroom series 3000

 
Holicí strojek je šetrný
k pokožce

3 nasazovací hřebeny, 3, 5,
7 mm

50 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

 

BG3015/15

Hladké holení těla
Navrženo pro ochranu i v citlivých oblastech

Řada 3000 je navržena tak, aby si s chloupky poradila energicky a bez

kompromisů, co se týče pohodlí pokožky. Můžete použít holicí strojek šetrný

k pokožce nebo zastřihovat pomocí 3, 5 nebo 7mm hřebenů.

Šetrný k pokožce

Kompletní a šetrná péče o tělo

Chrání pokožku při holení nebo zastřihování

Zastřihování chlupů v každém směru

Snadné použití

50 minut použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení

Použití za mokra nebo za sucha

Snadné uchopení

Neuvěřitelně odolný

Nákup krytý zárukou



Voděodolný zastřihovač chloupků na těle BG3015/15

Přednosti

Kompletní péče o tělo

Nyní můžete s jistotou zastřihovat a holit všude

na těle jediným nástrojem. Zastřihovač na celé

tělo Philips pro muže zastřihuje chlupy ve třech

různých délkách pro čisté a rovnoměrné

zastřižení na zádech, ramenou, hrudi, břiše,

v podpaží, na pažích, tříslech a nohách.

Přesný a šetrný zastřihovač na tělo

Zastřihovač na tělo pro muže byl navržen tak,

aby zachytil krátké, dlouhé a husté chlupy

jedním tahem. Holicí hlava je vybavena

patentovanými zaoblenými špičkami

a hypoalergenní planžetou, které ochrání vaši

pokožku před pořezáním a poškrábáním.

Obousměrný nástavec pro zastřihávání

Holicí systém se dodává s 3 připojitelnými

hřebeny pro zastřihávání na délku 3 mm, 5 mm

a 7 mm. Nebo jej použijte bez hřebenu pro

hladké oholení. Hustší chlupy doporučujeme

předem zastřihnout.

Napájení na dobíjecí baterie

Vysoce výkonná dobíjecí baterie pro použití na

celé tělo, s 50 minutami bezdrátového provozu

po 1 hodině nabíjení. Kontrolka baterie udává

stav výkonu, když je baterie málo nebo plně

nabitá.

100% voděodolný

Váš zastřihovač chlupů na tělo za sucha i za

mokra je 100% voděodolný, takže jej můžete

používat ve sprše i mimo ni. Nejlepších

výsledků dosáhnete, když ho použijete na

suché chlupy před sprchováním.

Ergonomická rukojeť

Zastřihovač na tělo je opatřen ergonomickou

pryžovou rukojetí pro lepší kontrolu při

zastřihování a navíc snadné držení i použití. 

Neuvěřitelně odolný

Všechny naše výrobky pro péči o vzhled jsou

velmi odolné. Mají 2letou záruku a nikdy je

nemusíte promazávat.



Voděodolný zastřihovač chloupků na těle BG3015/15

Specifikace

Střihací systém

Šířka stříhání: 32 mm

Holicí hlava: Planžeta se dvěma předstřihávači

Pohodlí pokožky: Systém pro pohodlí pokožky,

Pohodlí i na citlivých místech

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 3 pevná nastavení

délky

Příslušenství

Hřeben: 3 hřebeny na tělo (3, 5, 7 mm)

Spotřeba

Doba chodu: 50 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Typ baterie: Ni-MH

Snadné použití

Suché a mokré používání: Plně omyvatelný,

Voděodolný a snadno umývatelný

Zabezpečené nastavení délky

Provoz: Použití bez kabelu

Bezúdržbový: Není třeba mazat

Design

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Servis

2letá celosvětová záruka
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