
Dokonalý přístroj
pro péči o vzhled

TT2020

Zastřihování a holení všech částí těla
Světová jednička v péči o tělo

Systém Philips pro úpravu celého těla vše v jednom, exkluzivně pro muže, zastřihuje a holí všechny části těla. Je

to bezpečné a snadné.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Integrovaná zastřihovací a holicí hlava pro hladké oholení jedním tahem

Bezpečnost a menší podráždění pro nejpohodlnější péči o tělo

Zastřihování a holení všech částí těla

Nabízí maximální snadnost používání

Mokré a suché použití: lze použít ve sprše a snadno čistit

Nabízí optimální výkon

Bezdrátové použití pro maximální volnost

Nabíjecí podstavec pro praktické uskladnění
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Přednosti Specifikace

Pouze bezdrátové použití

Bezdrátové použití pro maximální volnost

Integrovaná zastřihovací a holicí hlava

Díky integrovaným samoostřicím

předstřihávačům na obou stranách strojku,

budete moci dosáhnout hladkého oholení

jedním tahem i s delšími chloupky.

Bezpečnost a menší podráždění

Bezpečnost a menší podráždění pro

nejpohodlnější péči o tělo

Podstavec pro uskladnění a dobíjení

Nabíjecí podstavec slouží k praktickému

uskladnění a postará se o plné nabití přístroje

k použití

Zastřihování a holení

Tento přístroj Philips pro úpravu celého těla

může zastřihovat i holit na všech částech těla.

Mokré a suché použití

100% vodě odolný holicí strojek Philips

usnadňuje zastřihování a holení těla ve sprše a

umožňuje bezproblémové čištění.

 

Střihací systém

Šířka ostříhání: 32 mm

Počet nastavení délky: 1

Holicí hlava: Planžeta se dvěma

předstřihávači

Zastřihování a holení

Holicí systém: Holicí planžeta pro hladké

oholení

Pohodlí pokožky: Holicí hlava šetrná

k pokožce

Snadné použití

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

Bezdrátový: Ano

Mokrý a suchý provoz: Možnost použití ve

sprše, snadné čištění

Napájení

Doba nabíjení: 8 hodin

Provozní doba: 50 minut

Využití: Pouze bezdrátové

Příslušenství

Podstavec pro uskladnění a dobíjení: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Holení a zastřihování celého těla
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