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Zastrihávajte a hoľte všetky časti na tele
Holiaci strojček Bodygroom – svetová jednotka

Všestranný systém na úpravu chĺpkov na tele, exkluzívne pre mužov, ktorý zastriháva a holí všetky oblasti tela. Je

to bezpečné a jednoduché.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

Integrovaná hlavica na zastrihávanie a holenie pre hladké oholenie jediným ťahom

Bezpečné holenie a menšie podráždenie pre najpohodlnejšiu starostlivosť o ochlpenie tela

Zastrihávajte a hoľte všetky časti na tele

Prináša maximálne jednoduché používanie

Suché i mokré použitie pre aplikáciu v sprche a jednoduché čistenie

Poskytuje optimálny výkon

Prevádzka bez sieťového napájania pre maximálnu voľnosť pohybu

Nabíjací stojan na praktické odkladanie



Dokonalý holiaci strojček TT2020/15

Hlavné prvky Technické údaje

Len prevádzka bez sieťového napájania

Prevádzka bez sieťového napájania pre

maximálnu voľnosť pohybu

Integrovaná hlavica na zastrihávanie a

holenie

Vďaka integrovaným samoostriacim

predzastrihávačom po oboch stranách

holiaceho strojčeka dosiahnete hladké

oholenie jediným ťahom aj v prípade, ak sú

chĺpky či vlasy dlhšie.

Bezpečné holenie a menšie podráždenie

Bezpečné holenie a menšie podráždenie pre

najpohodlnejšiu starostlivosť o ochlpenie tela

Stojan na odkladanie a nabíjanie

Nabíjací stojan poskytuje praktickú možnosť

odkladania a zabezpečí, že zariadenie bude

úplne nabité a pripravené na použitie

Zastrihávajte a hoľte

Tento strojček Philips na odstraňovanie

telesného ochlpenia dokáže holiť a zastrihávať

všetky oblasti tela.

Na suché aj mokré použitie

Tento holiaci strojček Philips, ktorý je 100 %

vodotesný, umožňuje pohodlné zastrihávanie a

holenie tela v sprche a jednoducho sa čistí.

 

Strihací systém

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Počet nastavení dĺžky: 1

Holiaci prvok: Fólia s dvoma

predzastrihávačmi

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Holiaca fólia pre hladké

oholenie

Príjemný pocit pre pokožku: Holiaca hlava

jemná k pokožke

Jednoduché používanie

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej:

áno

Bez šnúry: áno

Holenie za mokra aj za sucha: Použitie v

sprche a jednoduché čistenie

Napájací systém

Čas nabíjania: 8 hodín

Prevádzkový čas: 50 minút

Použitie: Len bez kábla

Príslušenstvo

Stojan na odkladanie a nabíjanie: áno

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Holenie a zastrihávanie telesného

ochlpenia
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