
 

Golarka do ciała do
stosowania pod prysznicem

Bodygroom 7000

 
Golarka 4D dopasowująca się
do ciała

Wbudowany trymer (3–11 mm)

80 min działania; 1 godz.
ładowania

Wyjątkowa dwustronna
konstrukcja

 

BG7025/15

Golarka i trymer do ciała
Ochrona skóry nawet w miejscach wrażliwych

Dwustronna konstrukcja urządzeń z serii 7000 umożliwia przełączanie między

funkcją golenia i trymerem. Golarka dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając

gładkie golenie. Trymer ma 5 różnych długości umożliwiających przycinanie

włosów na całym ciele.

Działanie łagodne dla skóry

Golarka do ciała dla mężczyzn, która dba o skórę

Zapewnia dokładne i wygodne golenie ciała

Wygodne użytkowanie

Ścina lub przycina nawet najgrubsze włosy

Chroni skórę podczas golenia lub przycinania

80 min bezprzewodowej pracy po 1 godz. ładowania

Używaj na mokro lub na sucho

Wygodny uchwyt

Trwałość

Ochrona gwarancyjna po zakupie
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Zalety

Bezproblemowe golenie ciała

Teraz możesz bez obaw przycinać i golić włosy

w dowolnym miejscu poniżej szyi za pomocą

jednego narzędzia. Użyj trymera i golarki

Philips Bodygroom 7000 do całego ciała, aby

przycinać włosy jedną nasadką i uzyskać

równomierny efekt na plecach, ramionach,

klatce piersiowej, brzuchu, pod pachami, na

ramionach, w pachwinach i na nogach.

4-kierunkowe głowice obrotowe

Dzięki 4-kierunkowej, obrotowej głowicy ta

regulowana golarka do ciała i trymer

dopasowują się do każdego kształtu ciała,

zapewniając jeszcze dokładniejsze golenie.

Zintegrowany, regulowany trymer

Osiągnij naturalny wygląd lub dokładniejsze

golenie dzięki regulowanej nasadce do

przycinania w 5 długościach, który umożliwia

przycinanie włosów na długość od 3 mm do 11

mm.

Przyjazna dla skóry golarka do ciała

Golarka do ciała dla mężczyzn została

zaprojektowana z myślą o wychwytywaniu

krótkich, długich i grubych włosów za jednym

pociągnięciem. Głowica goląca ma

opatentowane zaokrąglone końcówki i

hipoalergiczną siateczkę, która chroni skórę

przed skaleczeniami i zadraśnięciami.

Możliwość używania pod prysznicem

Golarka do ciała dla mężczyzn przeznaczona

do golenia na mokro i na sucho jest w 100%

wodoodporna, dzięki czemu można jej używać

pod prysznicem lub poza nim. Aby uzyskać

najlepsze rezultaty, używaj urządzenia na

suchych włosach przed prysznicem.

Ergonomiczny uchwyt

Golarka do ciała zapewnia wygodne trzymanie

i manewrowanie, a gumowy, ergonomiczny

uchwyt zapewnia lepszą kontrolę nad

przycinaniem. 

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do męskiej

pielęgnacji cechują się trwałą konstrukcją. Są

również objęte 2-letnią gwarancją i nie

wymagają dodatkowej konserwacji.

Zasilanie akumulatorowe

Wydajny akumulator litowo-jonowy umożliwia

golenie całego ciała, zapewniając 80 minut

bezprzewodowej pracy po 1 godz. ładowania.

Wskaźnik pokazuje stan naładowania

akumulatora przy niskim lub pełnym poziomie.
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Dane techniczne

System tnący

Element golący: Siateczka z dwoma trymerami

Skin Comfort: System komfortu skóry

Łatwość użytkowania

Zabezpieczone ustawienia długości

Działanie: Zasilanie akumulatorowe

Znajdź swój styl

Liczba ustawień długości: 5 regulowanych

ustawień długości

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 80 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Pokrowiec: Etui do przechowywania

Serwis

2-letnia światowa gwarancja
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