
 

Водоустойчив тример

за тяло

Bodygroom 7000

 
Самобръсначка, следваща 4D

контур

Вграден тример (3 – 11 мм)

80 мин време на работа, 1 час

зареждане

Уникален двустранен дизайн

 

BG7025/15

Бръснене и подстригване на цялото тяло
Създадена да предпазва дори при чувствителните зони

Серията 7000 със своя уникален двустранен дизайн ви позволява да превключвате между

бръснене и подстригване. Самобръсначката се адаптира спрямо контурите на Вашето тяло

за гладко бръснене. Тримерът разполага с 5 различни дължини за подстригване навсякъде по

тялото ви.

Щадяща кожата

Тример за тяло, който се грижи за кожатга ви

За гладко и приятно бръснене

Лесна употреба

Подрязва или подстригва дори най-дебелите косми

Предпазва кожата при бръснене или подстригване

80 минути работа без кабел след 1 часа зареждане

За мокра и суха употреба

Лесна за хващане

Създаден за дълъг живот

Гаранция за защита на покупката



Водоустойчив тример за тяло BG7025/15

Акценти

Безпроблемно оформяне на цяло тяло

Сега можете уверено да подстригвате и бръснете

навсякъде под врата само с един инструмент.

Използвайте машинката за подстригване и бръснене

Philips Bodygroom 7000 за цялото тяло, за да

подстригвате с една единствена приставка за

равномерен резултат на гърба, раменете, гърдите,

корема, подмишниците, ръцете, слабините и краката.

Въртяща се глава, движеща се в 4 посоки

Благодарение на въртящата се глава, движеща се в 4

посоки, тази регулируема самобръсначка и машинка за

подстригване се адаптира към всеки контур на

тялото ви за най-гладкото ви бръснене досега.

Вградена, регулируема машинка за подстригване

Постигнете естествен вид или по-гладки резултати,

благодарение на регулируем гребен с 5 дължини на

подстригване, вариращи от 3 мм до 11 мм.

Щадяща кожата самобръсначка

Тримерът за тяло за мъже е проектиран да улавя

къси, дълги и дебели косми с едно движение. Главата

на самобръсначката е снабдена с патентовани

заоблени върхове и хипоалергенна пластина, което

предпазва кожата ви от порязвания.

100% водоустойчив

Вашият тример за тяло за мокро и сухо бръснене е

100% водоустойчив, така че можете да го използвате

под и извън душа. За най-добри резултати

използвайте на сухо преди душ.

Ергономично захващане

Тримерът ви за тяло е лесен за хващане и

маневриране с ергономична гумена ръкохватка за по-

голям контрол при подстригване. 

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция и

никога не се нуждаят от смазване.

Акумулаторни батерии

Литиево-йонна батерия с висока мощност за

използване по цялото тяло с 80 минути работа без

кабел след 1 час зареждане. Светлинният индикатор

на батерията показва състоянието на захранването,

когато батерията е изтощена или пълна.
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Спецификации

Подстригваща система

Бръснещ елемент: Пластина с две предварителни

подрязвания

Комфорт за кожата: Система за комфорт на кожата

Лесна употреба

Запазване на настройките

Работен режим: Работа на батерии

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 5 регулируеми

настройки за дължина

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на работа: 80 минути

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Аксесоари

Поддръжка: Четка за почистване

Калъф: Калъф за съхранение

Сервиз

2 години международна гаранция
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