Ūdensdrošs
ķermeņa trimmeris
Bodygroom 7000
4D kontūrai sekojošs skuveklis
Integrēts trimmeris (3-11 mm)
80 min darb. laiks, 1 st. ilga
uzlāde
Unikāls divpusējs dizains

Visa ķermeņa skūšana un matiņu apgriešana
BG7025/15

Izstrādāts, lai aizsargātu pat jutīgas zonas
Series 7000 trimmeris ar unikālo divpusējo dizainu ļauj pārslēgties starp skūšanās
un matiņu apgriešanas režīmu. Skuveklis pielāgojas jūsu ķermeņa kontūrām,
nodrošinot gludu skuvumu. Trimmerim ir 5 dažādi garuma iestatījumi, kas ļauj
apgriezt matiņus ikvienā ķermeņa zonā.
Saudzīgs pret ādu
Pārliecinoši skujiet vai apgrieziet matiņus visās ķermeņa zonās ar vienu rīku
Pielāgojas jūsu ķermeņa kontūrām ērtai skūšanai
Vienkārša lietošana
Nerūsējošā tērauda asmeņi un pielāgojama ķemme, nogriež matiņus 3-11 mm
garumā
Apaļi gali un hipoalergēnisks sietiņš ādas komfortam
80 minūšu darbības laiks bez vada pēc 1 stundas uzlādes
Viegla tīrīšana un iespēja izmantot dušā
Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei
Kalpo ilgi
2 gadu garantija, piem. lietošanai visā pasaulē, nav jāeļļo

Ūdensdrošs ķermeņa trimmeris

BG7025/15

Izceltie produkti
Bez piepūles ķermeņa kopšana

Ērti skujiet un apgrieziet matiņus zem kakla.
Vienkārši pārslēdzieties starp skūšanas un
matiņu apgriešanas režīmu, kā arī pielāgojiet
griešanas garumu, nemainot piederumus. Šis ir
drošs un ērts kopšanas risinājums mugurai,
pleciem, krūškurvim, vēderam, padusēm,
rokām, cirkšņu zonai un kājām.

biezākos matiņus. Trimmera tērauda asmeņi
viegli saskaras, griešanas laikā uzasinot viens
otru, tāpēc tie saglabājas īpaši asi un efektīvi.
Asmeņiem ir noapaļoti gali, lai nodrošinātu
saudzīgu saskari ar ādu un novērstu
skrāpējumus. Lai iegūtu vēlamo matu garumu
vai iegūtu dabisku izskatu, noregulējiet ķemmi
3-11 mm garumam. Lai veiktu skūšanu tuvāk
ādai, jūs varat izmantot skūšanas sistēmu otrā
pusē.
Ādu saudzējošs skuveklis

Ergonomisks rokturis

Gumijas rokturis ir izstrādāts, lai nodrošinātu
optimālas lietošanas ērtības pat slapjos
apstākļos, gan dušā, gan ārpus tās.
Kalpo ilgi

4-D kontūrai sekojošs skuveklis

Skuvekļa galviņai ir patentēti noapaļoti gali un
pretalerģijas sietiņš, kas pasargā ādu skūšanas
laikā. Divvirzienu trimmeris apgriež garākus
matiņus, kurus pēc tam gludākam rezultātam
noskuj sietiņš.
100% drošs lietošanai dušā
Skuvekļa galviņa bez problēmām izlokas
4 virzienos, pielāgojoties jūsu ķermeņa
kontūrām, lai nodrošinātu gludu skuvumu
ikvienā zonā. Gluda skuvuma iegūšanai
nepieciešams mazāks spiediens.

Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir
paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir 2 gadu
garantija visā pasaulē, saderība ar
elektrotīkliem visā pasaulē, un tiem nekad nav
nepieciešama eļļošana.
Uzlādējamas baterijas jauda

Iebūvēts trimmeris ar ķemmi

Nodrošina ērtu lietošanu un gludu rezultātu
gan dušā, gan ārpus tās. Ķermeņa trimmeris ir
pilnībā ūdensizturīgs, tāpēc varat to vienkārši
noskalot pēc matiņu apgriešanas. Garāku
matiņu gadījumā apgriešana būs efektīvāka, ja
matiņi būs sausi.
Integrētais trimmeris un pielāgojamā ķemme ar
5 garuma iestatījumiem, ir izstrādāta, lai
nodrošinātu lielāku jaudu un nogrieztu pat

Jaudīga litija jonu baterija, ierīces
izmantošanai uz visa ķermeņa, ar 80 minūšu
ilgu izmantošanu bez vada pēc 1 stundas
uzlādes. Baterijas indikators norāda uzlādes
statusu, kad baterijai ir zems vai pilns uzlādes
līmenis.
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Speciﬁkācijas
Griešanas sistēma
Skūšanās elements: Plēve ar diviem
pirmstrimmeriem
Komforts ādai: Ādas komforta sistēma
Vienkārša lietošana
Fiksēti garuma iestatījumi
Darbība: Bezvadu darbība

Izveidojiet sev vēlamo griezumu katru reizi
Garuma iestatījumu skaits: 5 regulējami
garuma iestatījumi

Piederumi
Apkope: Tīrīšanas suka
Somiņa: Uzglabāšanas somiņa

Strāvas padeve
Akumulatora tips: Litija jonu
Darbības laiks: 80 minūtes
Uzlāde: pilna uzlāde stundas laikā

Serviss
2 gadu garantija visā pasaulē
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