
 

Zuhanyzásbiztos
testszőrtelenítő

Bodygroom series
3000

 
Bőrbarát borotva

3 rápattintható fésű; 3, 5, 7
mm-es

50 perc vez. nélk. haszn./1óra
töltés

 

BG3015/15

Zökkenőmentes testborotválás
Védelemre tervezve – még az érzékeny területeken is

A 3000-es sorozatot úgy tervezték, hogy az kiváló teljesítményt biztosítson a

szőrzeten anélkül, hogy a bőr komfortérzete csökkenne. Használhatja a bőrkímélő

borotvát, vagy formázhat a rápattintható, 3, 5 vagy 7 mm hosszbeállítású

fésűtartozékokkal.

Bőrbarát kialakítás

Magabiztos borotválás és vágás a test minden részén

Lekerekített végek és hipoallergén szita a bőr komfortérzetének biztosításáért

3 fésű a természetes formázáshoz (3, 5, 7 mm)

Egyszerű használat

50 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után

Egyszerű a tisztítása és a használata a zuhany alatt is

Ergonomikus markolat a maximálisan biztonságos készülékvezetés érdekében

Tartós használatra tervezve

2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, kenésmentes



Zuhanyzásbiztos testszőrtelenítő BG3015/15

Fénypontok

Teljes testszőrtelenítés

Kialakításának köszönhetően biztonságosan és

kényelmesen használható az alkaron,

mellkason és hason, vállon, ágyéktájon és a

lábon. Ez a bőrbarát borotva anélkül ragadja

meg és vágja le a különböző hosszúságú

szőrszálakat, hogy további eszközöket kellene

használnia, vagy a bőr éles szélekkel

érintkezne.

Bőrbarát borotva

A borotvafej hipoallergén szitával és

lekerekített végekkel rendelkezik a bőr

borotválkozás közbeni védelme érdekében. A

kétirányú vágófejek levágják a hosszabb

szőrszálakat, majd a szita elvégzi a borotválás

feladatát az alaposabb eredmény érdekében.

Kétirányú testszőrzetfésűk

3 db tartozék fésű az eltérő hosszúságú

szőrszálakhoz. Helyezze a fésűket a

borotvarendszerre a fix, 3 mm-es, 5 mm-es

vagy 7 mm-es hosszbeállítású

szőrszálformázáshoz. Az alaposabb eredmény

érdekében használja a borotvarendszert fésűk

nélkül. Vastagabb szőrszál esetén ajánlott a

rögzített fésűkkel való előformázás.

Akkumulátoros áramellátás

Erőteljes újratölthető akkumulátor a teljes test

borotválásához, 50 perc vezeték nélküli

használattal 1 óra töltés után. Az akkumulátor

jelzőfénye jelzi az energiaállapotot; mutatja,

hogy az akkumulátor lemerült vagy teljesen

feltöltött állapotban van-e.

100%-ban zuhanyzásbiztos

Kényelmes és alapos eredményt biztosít

szárazon vagy a zuhany alatt. A

testszőrtelenítő teljes mértékben vízálló, így

egyszerűen csak le kell öblíteni, miután

elkészült. Hosszabb szőr esetén előfordulhat,

hogy szárazon jobb vágási teljesítmény érhető

el.

Ergonomikus markolat

A gumi markolat optimális használatot tesz

lehetővé még nedves állapotban is, a zuhany

alatti vagy szárazon való jobb irányíthatóság

érdekében.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van

tervezve. 2 éves, világszerte érvényes

garanciával, valamint univerzális

feszültségválasztási lehetőséggel

rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.
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Műszaki adatok

Vágórendszer

Vágásszélesség: 32 mm

Borotvaegység: Fólia két elővágóval

Komfortérzet a bőrnek: Bőrkímélő rendszer,

Komfortérzet az érzékeny területeken is

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 3 fix hosszbeállítás

Tartozékok

Fésű: 3 testszőrzetfésű (3, 5, 7 mm)

Energiaellátás

Működési idő: 50 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Akkumulátor típusa: Ni-MH

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz: Teljesen

lemosható, Vízálló és egyszerű tisztítás

Biztonságos hosszbeállítások

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat

Karbantartást nem igényel: Nincs szükség

olajozásra

Formatervezés

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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