
A tökéletes
testszőrtelenítő rendszer

TT2020

Vágás és borotválás bármely testrészen
A világ vezető Bodygroom borotvája

A komplett férfi testszőrtelenítő rendszerrel biztonságosan és könnyen nyírhatja és borotválhatja szőrzetét,

minden testrészen.

A lehető legjobb teljesítmény

A beépített vágó- és borotvafej alapos borotválkozást biztosít egyetlen mozdulattal

Biztonságos és kevésbé irritáló a lehető legkényelmesebb testszőrtelenítésért

Vágás és borotválás bármely testrészen

Végtelenül egyszerű használat

A nedves és száraz használatnak köszönhetően zuhanyozás közben is működtethető és egyszerűen tisztítható

Optimális teljesítmény

Maximális szabadság a vezeték nélküli használatnak köszönhetően

Töltőállvány a kényelmes tároláshoz



A tökéletes testszőrtelenítő rendszer TT2020/15

Fénypontok Műszaki adatok

Csak vezeték nélküli használat

Maximális szabadság a vezeték nélküli

használatnak köszönhetően

Beépített vágó- és borotvafej

A borotva mindkét oldalára beépített önélező

elővágóknak köszönhetően akár többnapos

borosta esetén is egyetlen mozdulattal alapos

borotválkozást végezhet.

Biztonságos és kevésbé irritáló

Biztonságos és kevésbé irritáló a lehető

legkényelmesebb testszőrtelenítésért

Tároló- és töltőállvány

A töltőállvány kényelmes tárolást biztosít: a

készülék teljesen fel van töltve és használatra

kész

Vágás és borotválás

A testszőrtelenítő bármely testrészen

alkalmazható vágásra és borotválásra.

Nedves és száraz használatra egyaránt

A könnyen tisztítható, 100%-ig vízálló

készülékkel a zuhany alatt is kényelmes a

szőrvágás és borotválás

 

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Hosszbeállítások száma: 1

Borotvaegység: Fólia két elővágóval

Vágási és borotválkozási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Borotvaszita az

alapos borotválkozáshoz

Komfortérzet a bőrnek: Bőrbarát borotvafej

Könnyen használható

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Vezeték nélküli

Nedves és száraz: Zuhanyozás közben is

használható és könnyen tisztítható

Áramforrás

Töltési idő: 8 óra

Működési idő: 50 perc

Használat: Kizárólag vezeték nélkül

Tartozékok

Tároló- és töltőállvány

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: A testén található szőr

borotválásához és vágásához
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