
Golarka do ciała dla
mężczyzn

Bodygroom

 
50 min

Głowica 2D

2 nasadki grzebieniowe, 5
długości

 

TT2030/36

Doskonałe wykończenie
Nawet w najbardziej delikatnych miejscach

Golarka do całego ciała Bodygroom z unikalnymi nasadkami zapewnia doskonałe

przycinanie włosów i golenie, nawet w najbardziej delikatnych miejscach.

Wspaniałe rezultaty i doskonały wygląd

Trymer XL zapewnia szybkie efekty na dużej powierzchni ciała

Trymer XS do najdelikatniejszych miejsc zapewnia bezpieczną obsługę

Doskonałe efekty po jednym pociągnięciu trymerem

Bezpieczna i łagodna dla skóry zapewnia najwygodniejszy sposób golenia ciała dla

mężczyzn

Niezwykle łatwa obsługa

Możliwość golenia na sucho i pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie

Wyglądaj tak jak chcesz

5 wbudowanych ustawień długości do 11 mm

Optymalna moc działania

Wskaźnik LED informuje i poziomie naładowania akumulatora

Podstawka ładująca zapewniająca wygodne przechowywanie
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Zalety

5 wbudowanych ustawień długości

Wybierz i zablokuj żądaną długość z

szerokiego zakresu ustawień.

Trymer XL do dużych obszarów ciała

Dzięki trymerowi XL szybko uzyskasz żądane

efekty na dużej powierzchni ciała, np. na klatce

piersiowej, brzuchu i nogach.

Trymer XS do najdelikatniejszych miejsc

Dzięki trymerowi XS do najdelikatniejszych

miejsc wrażliwe miejsca intymne oraz pachy

będą zawsze bezpieczne.

Niezwykle wydajny trymer

Dzięki szerokości 32 mm ten wydajny trymer

zapewnia doskonałe efekty po zaledwie

jednym pociągnięciu.

Wskaźnik LED poziomu naładowania

Wskaźnik LED informuje o stanie naładowania

akumulatora

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

Możliwość używania na sucho i na mokro

Urządzenie jest w 100% wodoszczelne, dlatego

można go używać pod prysznicem. Łatwe

czyszczenie.
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Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Liczba ustawień długości: 5

Element golący: Siateczka z dwoma trymerami

Element do przycinania: Załącznik

Łatwa obsługa

Zabezpieczone ustawienia długości

Wskaźnik ładowania: 1 dioda LED

Nie wymaga konserwacji — nie trzeba

smarować

Bezprzewodowy

Wskaźnik LED: Ładowanie i wyświetlanie

poziomu naładowania akumulatora

Na mokro i na sucho: Można używać pod

prysznicem, łatwe czyszczenie

Zasilanie

Czas ładowania: 8 godz.

Czas działania: 50 minut

Przeznaczenie sprzętu: Tylko działanie

akumulatorowe

Akcesoria

Podstawka do przechowywania i ładowania

Serwis

2 lata gwarancji

Wyglądaj tak jak chcesz

Style: Gól i przycinaj włosy na ciele

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka do przycinania XL

Nasadka do przycinania XS
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