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Do przycinania i golenia włosów we wszystkich

partiach ciała

Najlepsza golarka Bodygroom!

Bezpieczny sposób na gładką skórę... i na przyjemnie spędzone chwile.

Przeznaczona wyłącznie dla Panów uniwersalna golarka do ciała służy do

przycinania i golenia włosów wszystkich partii ciała. Bezpieczna i łatwa w

obsłudze. Teraz z golarką prezent – zestaw firmy Durex!

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Bezpieczna i łagodna dla skóry zapewnia najwygodniejszy sposób golenia ciała dla

mężczyzn

Do przycinania i golenia włosów we wszystkich partiach ciała

Niezwykle łatwa obsługa

Możliwość golenia na sucho i pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie

Znajdź swój styl

3 nasadki grzebieniowe umożliwiają przycinanie na różną długość

Optymalna moc działania

Podstawka ładująca zapewniająca wygodne przechowywanie



Golarka do ciała dla mężczyzn TT2021/32

Zalety Dane techniczne

W zestawie 3 nasadki

3 nasadki grzebieniowe zapewniają różne

ustawienia długości: 3, 5 i 7 mm, umożliwiając

bezpieczne i wygodne przycinanie włosów we

wszystkich partiach ciała

Bezpieczna i łagodna dla skóry

Bezpieczna i łagodna dla skóry zapewnia

najwygodniejszy sposób golenia ciała dla

mężczyzn

Podstawka do przechowywania i ładowania

Podstawka ładująca zapewnia wygodne

przechowywanie – urządzenie jest zawsze w

pełni naładowane i gotowe do użytku

Do przycinania i golenia

Ta golarka do ciała dla mężczyzn Philips

Bodygroom pozwala zarówno przycinać, jak i

golić włosy we wszystkie partiach ciała.

Możliwość używania na sucho i na mokro

Golarka jest w 100% wodoodporna, co pozwala

na używanie jej pod prysznicem oraz ułatwia

czyszczenie.

 

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Liczba ustawień długości: 3

Element golący: Siateczka z dwoma

trymerami

Łatwa obsługa

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Sieć bezprzewodowa

Na mokro i na sucho: Możliwość użytkowania

pod prysznicem i łatwe czyszczenie

Zasilanie

Czas ładowania: 8 godzin

Czas działania: 50 minut

Użytkowanie: Tylko działanie akumulatorowe

Akcesoria

Podstawka do przechowywania i ładowania

Serwis

2 lata gwarancji

Znajdź swój styl

Style: Gól i przycinaj włosy na ciele

Przycinanie i golenie

Zestaw do golenia: Siateczka goląca

zapewniająca dokładne golenie

Skin Comfort: Delikatna głowica goląca
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