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Подстригване и бръснене на зони по цялото тяло

Най-доброто в света оформяне на цяло тяло

Безопасният начин за гладко усещане... и гладкият начин за усещане на безопасно действие.

Системата за оформяне на цялото тяло "всичко в едно", изключително за мъже, подстригва

и бръсне по всички части на тялото. Тя е безопасна и лесна. Сега включва и подарък - пакет

Durex!

Отлична работа, даваща ви превъзходно усещане

Вградена подстригваща и бръснеща глава за гладко бръснене с едно движение

Безопасно и с по-малко дразнене за най-удобната грижа за тялото

Подстригване и бръснене на зони по цялото тяло

Изглеждайте така, както желаете

В комплекта са включени 3 гребена за дължини до 10 мм

Дава максимално лесна употреба

Употреба в сухо и мокро състояние под душа и лесно почистване

Осигурява оптимална мощност

Поставка за съхранение и зареждане, даваща удобство, когато уредът не се използва
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Акценти Спецификации

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

Безопасно и с по-малко дразнене за най-удобната

грижа за тялото

Подстригване и бръснене

Този уред за оформяне на тялото може да

подстригва и бръсне зони по цялото тяло.

Приложени 3 гребена

В комплекта са включени 3 гребена за дължини до 10

мм

За използване на сухо и мокро

Употреба в сухо и мокро състояние под душа и

лесно почистване

Поставка за съхранение и зареждане

Поставка за съхранение и зареждане, даваща

удобство, когато уредът не се използва

 

Система за захранване

Употреба: Само без кабел

Време за зареждане: 8 часа

Продължителност на работа: 50 минути

Поддръжка

Издръжливост: Самонаточващи се ножчета

Гаранция: 2 години световна гаранция

Лесна употреба

Съхранение: Поставка за съхранение и зареждане
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