
 

Golarka do ciała do
stosowania pod prysznicem

Bodygroom series 7000

 
System dopasowania

Wbudowana nasadka
grzebieniowa, 3–11 mm

50 min działania po 1 godz.
ładowania

Dwustronna konstrukcja

 

TT2040/32

Wydajne przycinanie, dokładne golenie
Wszędzie poniżej szyi

Uniwersalne rozwiązanie — golarka Series 7000 to wbudowany trymer z jednej

strony i przyjazny skórze system dopasowania z drugiej. Umożliwia to

komfortowe przycinanie i golenie obszarów poniżej szyi.

Działanie łagodne dla skóry

Dostosowuje się do powierzchni ciała, zapewniając precyzyjne golenie

Zaokrąglone końcówki i siateczka hipoalergiczna zapewniają skórze komfort

W zestawie regulowana nasadka grzebieniowa; przycina włosy do długości 3–11 mm

Wygodne użytkowanie

50 min bezprzewodowej pracy po 1 godz. ładowania

Łatwość czyszczenia i możliwość używania pod prysznicem

Ergonomiczny uchwyt zapewniający maksymalną kontrolę

Trwałość

2-letnia gwarancja, uniwersalne napięcie, nie wymaga smarowania



Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem TT2040/32

Zalety

System dopasowania

System dopasowania chwyta i przycina włosy

różnej długości, eliminując potrzebę

stosowania różnych urządzeń i poddawania

skóry bezpośredniemu działaniu ostrzy.

Dwustronne trymery przycinają dłuższe włosy,

które następnie golone są przez siateczkę, co

zapewnia lepszy efekt. Ponadto system

dopasowania sprawia, że urządzenie radzi

sobie z każdą krzywizną ciała, zapewniając

dokładnie taki efekt, jakiego oczekujesz.

Delikatne końcówki i siateczka

System komfortu skóry składa się

z hipoalergicznej siateczki i zaokrąglonych

końcówek chroniących skórę podczas golenia.

Wbudowany trymer z nasadką grzebieniową

Wbudowany trymer i regulowana nasadka

grzebieniowa z 5 ustawieniami długości

zostały opracowane, by zapewnić dodatkową

moc pozwalającą na przycinanie nawet

najgrubszych włosów. Aby zachować żądaną

długość lub uzyskać naturalny wygląd,

wystarczy wybrać ustawienie w przedziale 3–

11 mm. Z kolei aby uzyskać efekt

dokładniejszego golenia, można skorzystać

z golarki po drugiej stronie.

Zasilanie akumulatorowe

Wydajny akumulator NiMH umożliwia golenie

całego ciała, zapewniając 50 minut

bezprzewodowej pracy po 1 godz. ładowania.

Wskaźnik pokazuje stan naładowania

akumulatora przy niskim lub pełnym poziomie.

Możliwość użytkowania pod prysznicem

(100% pewności)

Wygodne i dokładne przycinanie włosów także

pod prysznicem. Golarki do ciała można

bezpiecznie używać pod prysznicem, a po

zakończeniu golenia wystarczy ją opłukać. W

przypadku dłuższych włosów przycinanie jest

bardziej efektywne, gdy są one suche.

Ergonomiczny uchwyt

Gumowany uchwyt ma za zadanie zapewnić

optymalną wygodę oraz lepszą kontrolę nawet

wtedy, gdy urządzenie jest mokre — także pod

prysznicem.

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do pielęgnacji

męskiej cechują się trwałością i wydajnością.

Są objęte 2-letnią światową gwarancją, mają

uniwersalne napięcie i nie trzeba ich

dodatkowo konserwować.



Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem TT2040/32

Dane techniczne

System tnący

Szerokość nożyka: 32 mm

Element golący: Siateczka z dwoma trymerami

Element do przycinania: Wbudowany

Skin Comfort: System dopasowania, Komfort

we wrażliwych miejscach

Znajdź swój styl

Liczba ustawień długości: 5 wbudowanych

ustawień długości

Łatwa obsługa

Na mokro i na sucho: Możliwość mycia pod

bieżącą wodą, Możliwość użytkowania pod

prysznicem i łatwe czyszczenie

Zabezpieczone ustawienia długości

Działanie: Zasilanie akumulatorowe

Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga

smarowania

Wykończenie

Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas pracy: 50 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Akcesoria

Podstawa: Podstawa ładująca

Serwis

2 lata gwarancji
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