
 

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

 

BG7025/15

Visa ķermeņa skūšana un matiņu apgriešana

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

Ķermeņa skuveklis, kas rūpējas par ādu

Tuvai un ērtai ķermeņa skūšanai

Vienkārša lietošana

Noskuj vai apgriež pat biezākos matiņus

Aizsargā ādu skūšanās vai apgriešanas laikā

80 minūšu darbības laiks bez vada pēc 1 stundas uzlādes

Mitrai vai sausai lietošanai

Viegli satverama

Kalpo ilgi

Garantija pirkuma aizsardzībai



Ūdensdrošs ķermeņa trimmeris BG7025/15

Izceltie produkti

Ķermeņa kopšana bez piepūles

Tagad jūs varat pārliecinoši apgriezt un noskūt

visus matiņus zem kakla tikai ar vienu rīku.

Izmantojiet Philips Bodygroom 7000 visa

ķermeņa trimmeri un skuvekli, lai ar vienu

uzgali vienmērīgi apgrieztu matiņus uz

muguras, pleciem, krūtīm, vēdera, zem rokām,

uz rokām, uz cirkšņiem un kājām.

4 virzienos grozāma galviņa

Pateicoties 4 virzienos grozāmai galviņai, šis

regulējamais ķermeņa skuveklis un trimmeris

pielāgojas katrai jūsu ķermeņa kontūrai,

gādājot par tuvāko skuvumu.

Integrēts, regulējams trimmeris

Iegūstiet dabisku izskatu vai tuvāko skuvumu,

pateicoties 5 garumos regulējamai ķemmei ar

3–11 mm garumiem.

Ādai draudzīgs ķermeņa skuveklis

Vīriešu ķermeņa skuveklis izstrādāts tā, lai

uztvertu īsus, garus un biezus matiņus vienā

kustībā. Skuvekļa galviņas ir aprīkotas ar

patentētiem noapaļotiem uzgaļiem un

pretalerģisku sietiņu, kas pasargā ādu no

griezumiem un aizķeršanās.

100% drošs lietošanai dušā

Mitrās un sausās skūšanās ķermeņa skuveklis

ir 100 % ūdensizturīgs, tādēļ varat to izmantot

gan dušā, gan ārpus tās. Lai iegūtu labākos

rezultātus, izmantojiet ar sausu apmatojumu

pirms mazgāšanās.

Ergonomisks rokturis

Ķermeņa skuvekli ir viegli turēt un manevrēt,

pateicoties ergonomiskam gumijas rokturim,

kas nodrošina lielāku kontroli skūšanās laikā. 

Kalpo ilgi

Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir

paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir 2 gadu

garantija, un tie nav jāeļļo.

Uzlādējamas baterijas jauda

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

Strāvas padeve

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks: 80 minūtes

Uzlāde: pilna uzlāde stundas laikā

Piederumi

Apkope: Tīrīšanas suka

Somiņa: Uzglabāšanas somiņa

Serviss

2 gadu garantija visā pasaulē
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