
Body groomer

Bodygroom

 
Plus

pro nejcitlivější části těla

 

TT2030 Dokonalý výsledek
I na těch nejcitlivějších částech těla

Holicí systém pro celé tělo s jedinečně navrženými nástavci: dokonalé zastřihování

a holení i na těch nejcitlivějších částech těla.

Nejlepší výkon, skvělý pocit

Extra velký XL zastřihovač pro rychlé výsledky na velkých oblastech

Extra citlivý XS zastřihovač pro větší bezpečnost podle potřeby

Vysoce výkonný zastřihovač pro jednorázovou účinnost

Bezpečnost a menší podráždění pro nejpohodlnější péči o tělo

Nabízí maximální snadnost používání

Mokré a suché použití pro použití ve sprše a snadné čištění

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

5 integrovaných nastavení délky až do 11 mm

Nabízí optimální výkon

Indikátor akumulátoru LED indikuje nabitý či vybitý akum. nebo jeho nabíjení

Podstavec pro uskladnění a dobíjení pro pohodlí, když se nepoužívá



Body groomer TT2030/10

Přednosti

5 integrovaných nastavení délky

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku

z univerzálního rozsahu možných délek.

Extra velký XL zastřihovač

Použijte průvodce zastřihováním Extra velkým

XL zastřihovačem pro rychlé výsledky na

velkých oblastech jako je hrudník, břicho a

nohy.

Extra citlivý XS zastřihovač

Použijte průvodce zastřihováním Extra citlivým

XS zastřihovačem tam, kde je třeba větší

bezpečnosti, jako v intimních oblastech nebo

v podpaží.

Vysoce výkonný zastřihovač

Vysoce výkonný 32 mm široký zastřihovač je

navržen tak, aby zachytil všechny typy

chloupků s jednorázovou účinností.

Indikátor akumulátoru LED

Indikátor akumulátoru LED indikuje nabitý či

vybitý akum. nebo jeho nabíjení

Bezpečnost a menší podráždění

Bezpečnost a menší podráždění pro

nejpohodlnější péči o tělo

Podstavec pro uskladnění a dobíjení

Podstavec pro uskladnění a dobíjení pro

pohodlí, když se nepoužívá

Mokré a suché použití

Mokré a suché použití pro použití ve sprše a

snadné čištění.
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Specifikace

Střihací systém

Šířka ostříhání: 32 mm

Počet nastavení délky: 5

Holicí hlava: Planžeta se dvěma předstřihávači

Zastřihovací prvek: Nástavec

Zastřihování a holení

Holicí systém: Holicí planžeta pro hladké

oholení

Pohodlí pokožky: Holicí hlava šetrná k pokožce

Snadné použití

Zabezpečené nastavení délky: Ano

Indikátor nabíjení: 1 dioda LED

Bezúdržbový provoz - není potřeba mazat:

Ano

bezdrátový: Ano

Indikátor LED: Nabíjení a úroveň baterie

Mokrý a suchý provoz: Možnost použití ve

sprše, snadné čištění

Napájení

Doba nabíjení: 8 hodin

Provozní doba: 50 minut

Využití: Pouze bezdrátové

Příslušenství

Podstavec pro uskladnění a dobíjení: Ano

Nástavce: Zastřihovací hřeben XL, Zastřihovací

hřeben XS

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Styly: Holení a zastřihování celého těla
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