
 

Αδιάβροχη συσκευή

περιποίησης σώματος

Bodygroom series 7000

 
Σύστημα παρακολούθησης

περιγράμματος

Ενσωματωμένη χτένα, 3-11 χιλ.

50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1

ώρας

Σχεδιασμός διπλής όψης

 

TT2040/32

Εντυπωσιακό τριμάρισμα, ξύρισμα ακριβείας

Σε κάθε σημείο κάτω από το λαιμό

Η σειρά 7000 είναι μια ολοκληρωμένη λύση με ενσωματωμένο τρίμερ στη μία πλευρά και

σύστημα περιγράμματος φιλικό προς το δέρμα στην άλλη πλευρά, για άνετο και εύκολο

τριμάρισμα ή ξύρισμα σε κάθε σημείο κάτω από το λαιμό.

Απόδοση φιλική προς την επιδερμίδα

Προσαρμόζεται στην επιφάνεια του σώματος εξασφαλίζοντας ξύρισμα ακριβείας.

Στρογγυλεμένες άκρες και υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία της επιδερμίδας

Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη χτένα, τριμάρει τις τρίχες μήκους 3-11 χιλ.

Εύκολη χρήση

50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας

Εύκολο καθάρισμα και χρήση μέσα ή έξω από το ντους

Εργονομική λαβή για μέγιστο έλεγχο

Ανθεκτικότητα

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση
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Χαρακτηριστικά

Σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

Το σύστημα παρακολούθησης περιγράμματος

επιδερμίδας εγκλωβίζει και κόβει τρίχες

διαφορετικού μήκους, χωρίς τη χρήση πολλών

εργαλείων ή τη χρήση στοιχείων με αιχμηρές άκρες.

Τα τρίμερ διπλής κατεύθυνσης κόβουν πιο μακριές

τρίχες, ενώ το πλέγμα εξασφαλίζει βαθύτερο

αποτέλεσμα. Το σύστημα παρακολούθησης

περιγράμματος προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε γωνία

και επιφάνεια του σώματος εξασφαλίζοντας το

αποτέλεσμα που θέλετε.

Άκρες και πλέγμα φιλικά προς την επιδερμίδα

Το σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας διαθέτει

υποαλλεργικό πλέγμα και στρογγυλεμένες άκρες για

την προστασία της επιδερμίδας σας κατά το ξύρισμα.

Ενσωματωμένο τρίμερ με χτένα

Το ενσωματωμένο τρίμερ και η ρυθμιζόμενη χτένα

με 5 ρυθμίσεις μήκους είναι σχεδιασμένα για να

προσφέρουν ακόμα περισσότερη ισχύ, ώστε να

μπορείτε να κόβετε ακόμα και τις πιο πυκνές τρίχες.

Για να διατηρείτε το επιθυμητό μήκος τριχών ή για

να πετύχετε ένα φυσικό λουκ, προσαρμόστε τη χτένα

για μήκος μεταξύ 3-11 χιλ. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το σύστημα ξυρίσματος από την

άλλη πλευρά, για βαθύτερο αποτέλεσμα.

Ισχύς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Μπαταρία NiMh υψηλής ισχύος για όλο το σώμα, με

50 λεπτά αυτονομίας μετά από φόρτιση 1 ώρας. Η

λυχνία μπαταρίας υποδεικνύει την κατάσταση

ισχύος, όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή ή

έχει γεμίσει.

100% κατάλληλη για χρήση στο ντους

Παρέχει άνετο και βαθύ αποτέλεσμα μέσα ή έξω από

το ντους. Το σύστημα περιποίησης σώματος είναι

100% αδιάβροχο. Έτσι, μπορείτε να καθαρίσετε τη

συσκευή απλώς ξεπλένοντάς την μόλις τελειώσετε.

Για πιο μακριές τρίχες, η απόδοση τριμαρίσματος

μπορεί να είναι καλύτερη σε στεγνές τρίχες.

Εργονομική λαβή

Η λαβή από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη ώστε να

εξασφαλίζει βέλτιστο χειρισμό ακόμα και όταν

βραχεί, για καλύτερο έλεγχο κατά τη διάρκεια της

χρήσης, μέσα ή έξω από το ντους.

Ανθεκτικότητα

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας

είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται

από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις

τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν

χρειάζονται ποτέ λίπανση.
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Προδιαγραφές

Σύστημα κοπής

Πλάτος κόπτη: 32 χιλιοστά

Στοιχείο ξυρίσματος: Πλέγμα με δύο εξαρτήματα

προετοιμασίας κοπής

Εξάρτημα κόπτη: Ενσωματωμένος

Περιποίηση δέρματος: Σύστημα παρακολούθησης

περιγράμματος, Άνεση στις ευαίσθητες περιοχές

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Αριθμός ρυθμίσεων μήκους: 5 ενσωματωμένες

ρυθμίσεις μήκους

Ευκολία στη χρήση

Wet & Dry: Πλήρως πλενόμενη, Αδιάβροχη και

εύκολο καθαρισμό

Ρυθμίσεις μήκους με ασφάλεια

Λειτουργία: Χρήση χωρίς καλώδιο

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Δεν απαιτείται λίπανση

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Ρεύμα

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα

Αξεσουάρ

Βάση: Βάση φόρτισης

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑07‑30

Έκδοση: 12.3.1

EAN: 08 71010 35019 61

www.philips.com

http://www.philips.com/

