
Sistema de aparar e raspar
pelos Bodygroom Ultimate

TT2020

Apara e raspa todas as partes do corpo abaixo da linha do

pescoço

O Bodygroom nº 1 do mundo

O primeiro aparelho desenvolvido para raspar e aparar os pelos do corpo masculino. É seguro e fácil de usar.

Melhor desempenho para um visual excelente

Cabeças aparadora e de corte integradas para um aparar rente com um único movimento

Seguro e com menos irritação para aparar os pelos do corpo com mais conforto

Apara e raspa todas as partes do corpo abaixo da linha do pescoço

Total facilidade de uso

Pode ser usado durante o banho ou com a pele seca e é facilmente lavável

Máxima potência

Uso somente sem fio para máxima liberdade

Suporte para carregar e armazenar o aparelho com total praticidade



Sistema de aparar e raspar pelos Bodygroom Ultimate TT2020/15

Destaques Especificações

Uso somente sem fio

Uso somente sem fio para máxima liberdade

Cabeças aparadora e de corte integradas

Graças aos pré-aparadores integrados e auto-

afiáveis nos dois lados do aparelho, você terá

aparará rente com um único movimento

mesmo em pelos mais longos.

Seguro e com menos irritação

Seguro e com menos irritação para aparar os

pelos do corpo com mais conforto

Suporte para armazenamento/carregamento

O suporte para carregamento fornece um

prático armazenamento e garante que o

produto fique completamente carregado e

pronto para o uso

Sistema de aparar e raspar

O Philips Bodygroom apara e raspa todas as

regiões do corpo abaixo da linha do pescoço.

Uso seco e molhado

Sendo 100% à prova d'água, este aparelho,

além de ser fácil de limpar, permite que você

apare e raspe os pelos do corpo com total

praticidade durante o banho.

 

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Número de ajustes de altura dos pelos: 1

Elemento de corte: Lâmina com dois pré-

aparadores

Sistema de raspar/aparar de alto

desempenho

Sistema de aparar pelos: Lâmina raspadora

para uma raspagem rente

Conforto para a pele: Cabeça raspadora

suave no contato com a pele

Fácil de usar

Sem necessidade de manutenção nem

lubrificação

Sem fio

Uso molhado e seco: Uso durante o banho e

fácil limpeza

Sistema de energia

Tempo de carregamento: 8 horas

Tempo de funcionamento: 50 minutos

Utilização: Somente sem fio

Acessórios

Suporte para armazenamento/carregamento

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar

Estilos: Raspe e apare os pelos do seu corpo
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