
Съвършената грижа за

тялото

TT2020

Подстригване и бръснене на зони по цялото тяло
Номер 1 в света за оформяне на цяло тяло

Системата "всичко в едно" за оформяне за цяло тяло на Philips, само за мъже, подстригва и бръсне всички зони по цялото

тяло. Тя е безопасна и лесна за използване.

Отлична работа, превъзходно усещане

Вградена подстригваща и бръснеща глава за гладко бръснене с едно движение

Безопасна грижа и с по-малко дразнене за тялото

Подстригване и бръснене на зони по цялото тяло

Максимално лесна за употреба

Употреба на сухо и мокро; употреба под душа и лесно почистване

Осигурява оптимална мощност

Употреба без кабел за максимална свобода

Поставка за зареждане, за удобно съхранение
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Акценти Спецификации

Само употреба без кабел

Употреба без кабел за максимална свобода

Вградена подстригваща и бръснеща глава

Благодарение на вградените самонаточващи се

ножчета за предварително подрязване от двете

страни на самобръсначката, ще можете да получите

гладко бръснене с едно движение, дори и при по-

дълги косми.

Безопасно и с по-малко дразнене

Безопасна грижа и с по-малко дразнене за тялото

Поставка за съхранение и зареждане

Поставката за зареждане позволява удобно

съхранение и гарантира, че уредът е напълно

зареден и готов за употреба

Подстригване и бръснене

Този уред за оформяне на тялото подстригва и

бръсне зони по цялото тяло.

За употреба на мокро и сухо

100% водоустойчива, тази самобръсначка Philips

позволява удобно бръснене и подстригване на тялото

под душа, а също и лесно почистване.

 

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Множество настройки на дължината: 1

Бръснещ елемент: Пластина и две предварителни

подрязвания

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Бръснеща пластина за гладко

бръснене

Комфорт за кожата: Нежна към кожата бръснеща

глава

Лесна употреба

Без необходимост от поддръжка - не се нуждае

от смазване

Без кабел

Мокро и сухо: За използване под душа и лесно

почистване

Система за захранване

Време за зареждане: 8 часа

Време за работа: 50 минути

Употреба: Само без кабел

Аксесоари

Поставка за съхранение и зареждане

Сервиз

2 години международна гаранция

Изглеждайте така, както желаете

Стилове: Бръснене и подстригване на тялото
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