
Грижа за тялото

Bodygroom

 

50 мин

2D глава

2 гребена, 5 дължини

 

TT2030/36

Идеалният резултат
Дори за най-чувствителните зони

Системата за оформяне на цялото тяло на Philips TT2030/36 има уникално конструирани

приставки – за идеално подстригване и бръснене дори на най-чувствителните зони на

тялото.

Отлична работа, превъзходно усещане

Свръхголяма (XL) машинка за подстригване за бързи резултати в обширни зони

Машинка за подстригване на чувствителни зони XS за повече безопасност там, където е

необходима.

Високорезултатна машинка за подстригване само с едно движение

Безопасна грижа и с по-малко дразнене за тялото

Максимално лесна за употреба

Употреба на сухо и мокро; употреба под душа и лесно почистване

Изглеждайте така, както желаете

5 вградени настройки за дължина до 11 мм

Осигурява оптимална мощност

Светодиоден индикатор за нивото на батерията

Поставка за зареждане, за удобно съхранение
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Акценти

5 вградени настройки за дължина

Изберете и фиксирайте желаната дължина в широк

диапазон от възможности.

Свръхголяма (XL) машинка за подстригване

Използвайте свръхголямата (XL) машинка за

подстригване за бързи резултати в обширни зони,

като гърди, корем и крака.

Машинка за подстригване на чувствителни зони XS

Използвайте машинката за подстригване на

чувствителни зони XS, там където се изисква повече

безопасност, като интимни части или подмишници.

Високорезултатна машинка за подстригване

Високорезултатната машинка за подстригване с

ширина 32 мм е проектирана така, че да улавя всички

видове телесни косми само с едно движение.

Индикатор за нивото на батерията

Светодиодният индикатор на уреда показва кога

батерията е напълно заредена, изтощена или се

зарежда

Безопасно и с по-малко дразнене

Безопасна грижа и с по-малко дразнене за тялото

Поставка за съхранение и зареждане

Поставката за зареждане позволява удобно

съхранение и гарантира, че уредът е напълно

зареден и готов за употреба

За употреба на мокро и сухо

100% водоустойчива, тази самобръсначка Philips

позволява удобно бръснене и подстригване на тялото

под душа, а също и лесно почистване.
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Спецификации

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Множество настройки на дължината: 5

Бръснещ елемент: Пластина и две предварителни

подрязвания

Подстригващ елемент: Приставка

Лесна употреба

Запазване на настройките: ДА

Индикатор за зареждане: 1 светодиоден (LED)

Без необходимост от поддръжка - не се нуждае от

смазване: ДА

Без кабел: ДА

Без кабел: ДА

Светодиоден (LED) индикатор: Зареждане и ниво

на батерията

Мокро и сухо: За използване под душа и лесно

почистване

Система за захранване

Време за зареждане: 8 часа

Време за работа: 50 минути

Употреба: Само без кабел

Аксесоари

Поставка за съхранение и зареждане: ДА

Сервиз

2 години международна гаранция: ДА

Изглеждайте така, както желаете

Стилове: Бръснене и подстригване на тялото

Приставки

Гребен за подстригване XL: ДА

Гребен за подстригване XS: ДА
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