
Testszőrtelenítő

Bodygroom

 
50 perc

2D borotvafej

2 fésű, 5 hosszbeállítás

 

TT2030/36

Tökéletes eredmény
Még a legérzékenyebb testrészekre is

Teljestest-szőrtelenítő rendszer egyedi tervezésű tartozékokkal a tökéletes

borotválásért és formázásért, még a legérzékenyebb területeken is.

A lehető legjobb teljesítmény

Extra nagy, XL méretű vágókészülék nagy területek gyors szőrtelenítéséért

Különösen érzékeny területekhez kifejlesztett XS szőrzetvágó a biztonságos

használatért

Nagy teljesítményű vágókészülék a gyors és hatékony használatért

Biztonságos és kevésbé irritáló a lehető legkényelmesebb testszőrtelenítésért

Tökéletesen egyszerű használat

A nedves és száraz használatnak köszönhetően zuhanyozás közben is működtethető

és egyszerűen tisztítható

Valósítsa meg az elképzelt fazont

5 hosszbeállítás 11 mm-ig

Optimális teljesítmény

LED-jelzőfény mutatja az akkutöltöttség szintjét

Töltőállvány a kényelmes tároláshoz



Testszőrtelenítő TT2030/36

Fénypontok

5 hosszbeállítás

A készüléken számos választható hosszúság

állítható be.

Extra nagy, XL méretű vágókészülék

Az extra nagy, XL méretű vágóval a nagyobb

területek, például a mellkas, has és láb

szőrtelenítése gyorsan elvégezhető.

XS szőrzetvágó különösen érzékeny

területekhez

A különösen érzékeny területekhez kifejlesztett

XS szőrzetvágóval a például az intim részek

vagy a hónalj szőrtelenítése végezhető el

biztonságosan.

Nagy teljesítményű vágókészülék

A nagy teljesítményű, 32 mm széles vágóval

bármely testszőrzet egyetlen mozdulattal,

hatékonyan távolítható el.

Akku. töltöttségi szintjének jelzése

A készülék LED-jelzőfénye mutatja, hogy az

akkumulátor fel van-e töltve, lemerülőben van

vagy töltődik

Biztonságos és kevésbé irritáló

Biztonságos és kevésbé irritáló a lehető

legkényelmesebb testszőrtelenítésért

Tároló- és töltőállvány

A töltőállvány kényelmes tárolást biztosít: a

készülék teljesen fel van töltve és használatra

kész

Nedves és száraz használatra egyaránt

A könnyen tisztítható, 100%-ig vízálló

készülékkel a zuhany alatt is kényelmes a

szőrvágás és borotválás

 



Testszőrtelenítő TT2030/36

Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Hosszbeállítások száma: 5

Borotvaegység: Fólia két elővágóval

Vágótartozék egység: Tartozék

Könnyen használható

Biztonságos hosszbeállítások

Töltésjelző: 1 LED

Karbantartást nem igényel – nincs szükség

kenésre

Vezeték nélküli

LED kijelző: Töltés és az akkumulátor

töltöttségi szintje

Nedves és száraz: Zuhanyozás közben is

használható és könnyen tisztítható

Áramforrás

Töltési idő: 8 óra

Működési idő: 50 perc

Használat: Kizárólag vezeték nélkül

Tartozékok

Tároló- és töltőállvány

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: A testén található szőr borotválásához

és trimmeléshez

Tartozékok

XL formázófésű

XS formázófésű
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