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Εμπιστευτείτε το BikiniGenie
Ο εύκολος και ασφαλής τρόπος για αποτρίχωση στο μπικίνι

Έχετε κουραστεί με τους ερεθισμούς και τα κοψίματα; Διατηρήστε τη γραμμή του μπικίνι σε

άψογη εμφάνιση και απολαύστε τα τέλεια αποτελέσματα του Philips BikiniGenie. Ο εύκολος και

ασφαλής τρόπος να τριμάρετε και να διαμορφώνετε την εμφάνιση της περιοχής.

Ακρίβεια και ασφάλεια στη χρήση

Στρογγυλεμένα άκρα για ασφαλή αφαίρεση των τριχών με ακρίβεια

Χτένες κοπής μήκους 4 χιλ. και 6 χιλ.

Για βαθύ ξύρισμα

Mini ξυριστική μηχανή. Χρησιμοποιήστε την αφού κοντύνετε το μήκος των τριχών με το τρίμερ.

Ευκολία στη χρήση

Εργονομική λαβή σχεδιασμένη ειδικά για την περιοχή του μπικίνι.

Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός!

Χρησιμοποιεί μπαταρίες AA, για χρήση όποτε και όπου θέλετε.

Σχεδίαση

Χαριτωμένη, διασκεδαστική σχεδίαση και χαρούμενο χρώμα.
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ασφαλής κοπτική κεφαλή

Οι στρογγυλεμένες άκρες της κοπτικής λειτουργούν

αποτελεσματικά, ώστε να μπορείτε τριμάρετε και να

διαμορφώνετε με ασφάλεια τη γραμμή του μπικίνι.

Χτένες κοπής μήκους 4 χιλ./6 χιλ.

Εξαιρετική ακρίβεια σε 2 διαφορετικά μήκη, 4 χιλ. και

6 χιλ. Απλώς προσαρτήστε τη χτένα ακριβείας στην

κεφαλή κοπής.

Mini ξυριστική μηχανή

Ξεκινήστε με το τριμάρισμα των τριχών σε

κοντύτερο, πιο εύχρηστο μήκος. Αφαιρέστε την

κεφαλή κοπής και αντικαταστήστε την με τη mini

ξυριστική κεφαλή. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη

διαμόρφωση ακριβείας με το νέο Philips BikiniGenie.

Εύκολη πλοήγηση

Η έξυπνη εργονομική λαβή διευκολύνει το

τριμάρισμα, το ξύρισμα και τη διαμόρφωση της

γραμμής του μπικίνι με ευκολία.

Σχεδίαση

Το Philips BikiniGenie έχει σχεδιαστεί για να γοητεύει.

Με τη χαριτωμένη, διασκεδαστική σχεδίαση και το

χαρούμενο χρώμα του είναι ιδανικό για χρήση στο

σπίτι ή στην παραλία. Πολύ εύκολα και χωρίς

προβλήματα, απλώς κάντε κλικ στο διακόπτη on/off

στο πλάι της συσκευής για να ξεκινήσετε.

Τοποθετήστε την κεφαλή κοπής στις τρίχες που

θέλετε να αφαιρέσετε και περάστε την αντίθετα από

τη φορά ανάπτυξης των τριχών.Για καλύτερα

αποτελέσματα, κρατήστε τεντωμένο το δέρμα κατά το

τριμάρισμα.

Καθάρισμα

Ο καθαρισμός είναι γρήγορος και εύκολος. Απλώς

αφαιρέστε και πλύνετε την κεφαλή. Προσπαθήστε να

διατηρήσετε το Philips BikiniGenie στεγνό όσο το

δυνατόν περισσότερο για να επιμηκύνετε τη χρήση

του.

Μπαταρία

Χρησιμοποιεί μπαταρίες AA για χρήση με τέλεια

αποτελέσματα, ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν

βρίσκεστε!

Σχεδίαση

Χρώμα: Ζεστό μοβ

Λαβή: Εύκολη λαβή, Λαβή από καουτσούκ

Ευκολία στη χρήση

Καθάρισμα: Πλήρως πλενόμενη

Μπαταρία: Ασύρματη λειτουργία

Φορητότητα: Μικρό και φορητό για εύκολη μεταφορά

Ρεύμα

Τύπος μπαταριών: AA

Σέρβις

Διετής εγγύηση

Απόδοση

Τριμάρισμα και διαμόρφωση: Ενσωματωμένο

πτυσσόμενο τρίμερ, Ενσωματωμένη πτυσσόμενη

χτένα

Ξύρισμα και διαμόρφωση: Ενσωματωμένη

πτυσσόμενη mini ξυριστική μηχανή

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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