
 

Aparat îngrijire corp
rezistent la apă

Bodygroom series
7000

 
Sistem de mulare pe piele

Pieptene integrat, 3-11 mm

Utilizare fără fir 50 min/
încărcare 1 h

Design cu două capete

 

TT2040/32

Tundere puternică, bărbierit cu precizie
Peste tot sub linia gâtului

Soluţia supremă completă, seria 7000 dispune de un aparat de tuns integrat pe o

parte şi de un sistem de mulare delicat cu pielea pe cealaltă parte, pentru o

tundere sau radere comodă şi confortabilă, peste tot sub linia gâtului.

Performanţă delicată cu pielea

Se adaptează suprafeţei corpului pentru un ras de precizie

Vârfuri rotunjite şi folii hipoalergenice pentru confortul pielii

Include pieptene reglabil, tunde părul de la 3-11 mm

Uşor de utilizat

50 de minute de utilizare fără fir, după o încărcare de 1 oră

Uşor de curăţat şi utilizat în duş sau în afara acestuia

Uşor de apucat

Făcut să reziste

2 ani garanţie, tensiuni universale, nu este necesară lubrifierea



Aparat îngrijire corp rezistent la apă TT2040/32

Repere

Sistem de mulare pe piele

Sistemul de mulare pe piele prinde şi taie

părul de diferite lungimi, fără să ai nevoie de

mai multe instrumente sau de margini ascuţite

pentru contactul cu pielea. Lamele

bidirecţionale taie firele de păr mai lungi, care

sunt apoi rase de suprafaţa de ras, pentru un

rezultat mai precis. Flexibilitatea suplimentară

a sistemului de mulare urmează fiecare unghi

şi suprafaţă a corpului, pentru întocmai

aspectul pe care ţi-l doreşti.

Vârfuri şi folii care protejează pielea

Sistemul pentru confortul pielii dispune de o

folie hipoalergenică şi de vârfuri rotunjite,

pentru a-ţi proteja pielea în timpul raderii.

Aparat de tuns integrat cu pieptene

Aparatul de tuns integrat şi pieptenele reglabil,

cu 5 setări de lungime este conceput să ofere

mai multă putere, pentru a tăia chiar şi firele

de păr cele mai groase. Pentru a menţine

lungimea de păr dorită sau pentru a obţine un

aspect natural, reglează pieptenele la o

lungime între 3-11 mm. Poţi folosi sistemul de

radere de pe cealaltă parte, pentru un rezultat

mai precis.

Alimentare cu baterie reîncărcabilă

Baterii NiMH de mare putere, pentru utilizare

pe tot corpul, cu 50 de minute de utilizare fără

fir, după o încărcare de 1 oră. Ledul pentru

baterie indică nivelul de energie, respectiv

când bateria este descărcată sau plină.

100% rezistent la apă

Asigură un rezultat confortabil şi eficient la duş

şi în afara acestuia. Aparatul pentru îngrijire

corporală este 100 % rezistent la apă, aşa că îl

poţi clăti pur şi simplu după ce termini. Pentru

firele de păr mai lungi, performanţa de tundere

poate fi mai bună pe părul uscat.

Mâner ergonomic

Aparatul tău de îngrijire corporală este uşor de

ţinut în mână şi manevrat graţie mânerului

ergonomic din cauciuc care te ajută să menţii

controlul în timpul tunsului.

Făcut să reziste

Toate produsele noastre de îngrijire sunt

concepute să reziste. Acestea îţi sunt oferite cu

o garanţie internaţională de 2 ani, în normele

de tensiune internațională şi nu necesită

niciodată lubrifiere.
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Specificaţii

Sistem de tăiere

Lăţime cuţit: 32 mm

Element de radere: Suprafaţă cu două

dispozitive de tundere preliminare

Elemente de tundere: Integrată

Confort al pielii: Sistem de mulare pe piele,

Confort în zonele sensibile

Creează-ţi stilul dorit

Numărul setărilor de lungime: 5 setări de

lungime integrate

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: Complet lavabil, Rezistent la

apă şi uşor de curăţat

Setări blocabile de lungime

Funcţionare: Utilizare fără fir

Nu necesită întreţinere: Nu este necesară

lubrifierea

Design

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare

Tip baterie: Ni-MH

Durată de funcţionare: 50 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră

Accesorii

Suport: Suport de încărcare

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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