
Aparatul perfect
pentru îngrijire

TT2020

Tundeţi şi radeţi toate zonele corpului
Cel mai bun Bodygroom din lume

Sistemul de îngrijire corporală all-in-one de la Philips, creat exclusiv pentru bărbaţi, tunde şi rade toate zonele

corpului. Este sigur şi uşor de folosit.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Dispozitivul de tuns integrat şi capul de bărbierit pentru un bărbierit atent dintr-o mişcare

Siguranţă şi iritare redusă, pentru cea mai confortabilă îngrijire corporală

Tundeţi şi radeţi toate zonele corpului

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Utilizare umedă şi uscată; pentru utilizare la duş şi curăţare uşoară

Asigură o putere optimă

Utilizare fără fir pentru libertate maximă

Stativ de încărcare pentru depozitare comodă



Aparatul perfect pentru îngrijire TT2020/15

Repere Specificaţii

Numai utilizare fără fir

Utilizare fără fir pentru libertate maximă

Dispozitiv de tuns integrat şi cap de bărbierit

Datorită dispozitivului de tundere preliminară

integrat, cu ascuţire automată la ambele

capete ale aparatului de ras, veţi putea obţine

un bărbierit atent dintr-o singură mişcare, chiar

şi cu păr mai lung.

Siguranţă şi iritare redusă

Siguranţă şi iritare redusă, pentru cea mai

confortabilă îngrijire corporală

Stativ comod pt. păstrare şi încărcare

Suportul de încărcare oferă o depozitare

comodă şi se asigură că aparatul este complet

încărcat şi pregătit pentru utilizare

Tundere şi radere

Acest dispozitiv Philips de tuns părul de pe

corp poate tunde şi rade toate zonele corpului.

Utilizare umedă şi uscată

Aparatul de bărbierit Philips 100%

impermeabil face ca tunderea şi raderea la duş

să fie convenabile, iar curăţarea uşoară.

 

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Numărul setărilor de lungime: 1

Element de radere: Suprafaţă cu două

dispozitive de tunere preliminare

Performanţă de tunere şi de ras

Sistem de bărbierire: Suprafaţă de ras pentru

bărbierit eficient

Confort al pielii: Capete de bărbierire delicate

cu pielea

Uşor de utilizat

Nu necesită întreţinere - Nu necesită ulei

Fără fir

Umed şi uscat: Utilizare la duş şi curăţare

uşoară

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Durată de funcţionare: 50 de minute

Utilizare: Numai fără fir

Accesorii

Stativ comod pt. păstrare şi încărcare

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Creaţi-vă coafura dorită

Stiluri: Tundeţi şi radeţi părul de pe corp
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