
 

Тример за тяло

Bodygroom series 1000

  Система за защита на кожата

1 гребен за поставяне с щракване, 3

мм

Включва 1 батерия AA

Кабел за използване в банята

 

BG105/10

Подстригва космите по тялото, предпазва кожата

Дори и за чувствителните зони

Серията 1000 е проектирана специално за тялото, за разлика от другите стандартни или

електрически инструменти, създадени за лицето. Предоставя се с уникална система за

предпазване на кожата и компактен дизайн, чудесен за употреба на по-малки, по-

чувствителни зони или в движение.

Щадяща кожата

Безопасност, докато се подстригвате

Подстригвайте се във всяка посока

Лесна употреба

До 2 месеца мощност при подстригване

За мокра и суха употреба

Лесна за хващане

Лесно съхранение

Създаден за дълъг живот

Гаранция за защита на покупката



Тример за тяло BG105/10

Акценти

Система за защита на кожата

Уникалната система за защита на кожата предпазва

дори най-чувствителните зони, което ви позволява

удобно подстригване на разстояние от едва 0,5 мм

без директен контакт между острите ножчета и

кожата.

Двупосочен тример и гребен

Подстрижете окосмяването, което расте във всяка

посока, като използвате двупосочната машинка за

подстригване и 3 мм гребен. За по-гъсто окосмяване

се препоръчва предварително подстригване.

Захранване с батерия AA

Компактен и ефективен, ще получите до 2 месеца

мощност при подстригване от една алкална батерия

Philips AA. Времето за използване на батерията

може да се различава в зависимост от типа на

космите и честотата на оформяне.

100% водоустойчив

Вашият тример за тяло за мокро и сухо бръснене е

100% водоустойчив, така че можете да го използвате

под и извън душа. За най-добри резултати

използвайте на сухо преди душ.

Ергономично захващане

Вашият тример за тяло е лесен за държане и

маневриране, с гумена, ергономична дръжка, която ви

помага да поддържате контрола, докато

подстригвате.

Кабел за използване в банята

Закачете машинката за подстригване за тяло на

Philips на най-удобното за вас място. Просто я

прикрепете към шнура за душ и я окачете.

Създаден за дълъг живот

Всички наши продукти за оформяне са създадени за

дълъг живот. Те имат 2 години световна гаранция и

никога не се нуждаят от смазване.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

BodyGroom 1000iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА

2016 г.

Носител на награда Red Dot за 2016 г.

BodyGroom 1000Носител на награда Red Dot за 2016

г.

 



Тример за тяло BG105/10

Спецификации

Подстригваща система

Ширина на подстригващия елемент: 32 мм

Подстригващ елемент: Двупосочен тример

Комфорт за кожата: Система за защита на кожата,

Комфорт в чувствителните области

Създайте стила, който желаете

Множество настройки на дължината: 1 фиксирана

настройка на дължината

Аксесоари

Приложени батерии: Приложена батерия AA

Кабел за използване в банята

Лесна употреба

Запазване на настройките

Мокро и сухо: Може да се мие изцяло, Може да се

използва под душ и се почиства лесно

Работен режим: Работа на батерии

Без необходимост от поддръжка: Не се нуждае от

смазване, Без необходимост от замяна на ножчетата

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Захранване

Тип батерия: AA батерия

Време на работа: До 2 месеца

Сервиз

2 години международна гаранция
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