
Συσκευή περιποίησης

σώματος

Bodygroom

  Συν

για τις πιο ευαίσθητες περιοχές

 

TT2030 Τέλεια περιποίηση
Ακόμα και στις πιο ευαίσθητες ζώνες του σώματος

Σύστημα περιποίησης όλου του σώματος με εξαρτήματα μοναδικής σχεδίασης για τέλειο

ψαλίδισμα και ξύρισμα, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Κόπτης για μεγάλες επιφάνειες (XL) για γρήγορα αποτελέσματα σε μεγάλες περιοχές

Κόπτης για ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές (XS) για περισσότερη ασφάλεια όπου χρειάζεται

Κόπτης υψηλής απόδοσης για απόδοση με μία κίνηση

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί για πιο άνετη περιποίηση σώματος

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Για υγρή και στεγνή χρήση, για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

5 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους έως και 11 χιλ.

Βέλτιστη ισχύς

Η ένδειξη LED δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας: πλήρης/χαμηλή/φόρτιση

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης για άνεση όταν δεν χρησιμοποιείται
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Χαρακτηριστικά

5 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα

ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Κόπτης για μεγάλες επιφάνειες (XL)

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό κόπτη για μεγάλες

επιφάνειες (XL) για γρήγορα αποτελέσματα σε

μεγάλες περιοχές, όπως το στήθος, τους κοιλιακούς

και τα πόδια.

Κόπτης για ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές (XS)

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό κόπτη για ιδιαίτερα

ευαίσθητες περιοχές (XS) όπου απαιτείται

περισσότερη ασφάλεια, όπως στις ευαίσθητες

περιοχές ή στις μασχάλες.

Εξάρτημα ψαλιδίσματος υψηλής απόδοσης

Ο πλατύς κόπτης υψηλής απόδοσης 32 χιλ. έχει

σχεδιαστεί για να πιάνει όλους τους τύπους τριχών

του σώματος για απόδοση με μία κίνηση.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας LED

Η ένδειξη LED δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας:

πλήρης/χαμηλή/φόρτιση

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί για πιο άνετη

περιποίηση σώματος

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης για άνεση όταν δεν

χρησιμοποιείται

Για υγρή και στεγνή χρήση

Για υγρή και στεγνή χρήση, για χρήση στο ντους και

εύκολο καθαρισμό.
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 χιλ.

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 5

Στοιχείο ξυρίσματος: Πλέγμα με δύο εξαρτήματα

προετοιμασίας κοπής

Εξάρτημα κόπτη: Εξάρτημα

Απόδοση τριμαρίσματος & ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Πλέγμα ξυρίσματος για βαθύ

ξύρισμα

Περιποίηση δέρματος: Κεφαλή ξυρίσματος, φιλική

προς το δέρμα

Ευκολία στη χρήση

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Ένδειξη φόρτισης: 1 LED

Δεν χρειάζεται συντήρηση - Δεν απαιτείται λίπανση

Ασύρματο

Ένδειξη LED: Φόρτιση και στάθμη μπαταρίας

Wet & Dry: Χρήση στο ντους και εύκολος

καθαρισμός

Ισχυρό σύστημα

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά

Χρήση: Μόνο χωρίς καλώδιο

Αξεσουάρ

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης

Εξαρτήματα: XL χτένα κοπής, XS χτένα κοπής

Συντήρηση

Διετής εγγύηση διεθνώς

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Στυλ: Ξύρισμα και τριμάρισμα σώματος
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