Bodygroom
series 5000
Voděodolný holicí
strojek na tělo
Holicí strojek je šetrný
k pokožce
3 nasazovací hřebeny, 3, 5,
7 mm
60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení
Nástavec na záda
BG5020/15

Hladké oholení celého těla
Mimořádně dlouhý nástavec na záda pro obtížně dostupná
místa
Řada 5000 je navržena tak, aby si s chloupky poradila energicky a bez
kompromisů, co se týče pohodlí pokožky. Ať jsou to chloupky na hrudníku nebo
na těžko dostupných partiích, jako jsou záda, můžete použít holicí strojek šetrný
k pokožce nebo zastřihovat pomocí 3, 5 nebo 7mm hřebenů.
Šetrný k pokožce
Spolehlivé zastřihování nebo holení všech částí těla
Zaoblené špičky a hypoalergenní planžeta pro pohodlí pokožky
Součástí balení jsou 3 hřebeny pro přirozené zastřihování (3, 5, 7 mm)
Snadné použití
Mimořádně dlouhá rukojeť umožní dosáhnout na záda
60 minut použití bez kabelu po 1 hodině nabíjení
Snadné čištění a použití ve sprše i mimo sprchu
Ergonomická rukojeť pro maximální kontrolu
Neuvěřitelně odolný
Záruka dva roky, univerzální napětí, není třeba mazat

Voděodolný holicí strojek na tělo

BG5020/15

Přednosti

Specifikace

Kompletní péče o tělo

100% voděodolný

Střihací systém

Navrženo pro bezpečnou a pohodlnou úpravu
podpaží, hrudníku, břicha, zad, ramen, oblasti
třísel a nohou. Holicí strojek šetrný k pokožce
zachytí a oholí chloupky různých délek – není

Poskytuje pohodlný a hladký výsledek ve
sprše i mimo sprchu. Holicí strojek na tělo je
zcela vodotěsný, na závěr jej tedy můžete
jednoduše opláchnout. U delších chloupků

Šířka stříhání: 32 mm
Holicí hlava: Planžeta se dvěma předstřihávači
Pohodlí pokožky: Systém pro pohodlí
pokožky, Pohodlí i na citlivých místech

třeba používat další nástroje, ani pokožku
vystavovat ostrým břitům.

může být výkon zastřihování lepší na suchých
chloupcích.

Holení šetrné k pokožce
Hlava holicího strojku je vybavena
patentovanými zaoblenými špičkami a

Ergonomická rukojeť
Gumová rukojeť je navržena tak, aby zajistila
optimální manipulaci i v mokrém stavu a lepší

hypoalergenní planžetou, které během holení
chrání vaši pokožku. Obousměrné
zastřihovače zastřihují delší chloupky, které se
pro hladší výsledek holí planžetou.

ovládání během použití, ve sprše i mimo
sprchu.

Hřeben: 3 hřebeny na tělo (3, 5, 7 mm)
Nástavec rukojeti na záda: Ano

Neuvěřitelně odolný

Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový
Doba chodu: 60 minut
Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Obousměrné hřebeny na tělo
Součástí balení jsou 3 hřebeny na různé délky
chloupků. Připevněte hřebeny na holicí systém
a zastřihujte chloupky na pevnou délku 3 mm,
5 mm nebo 7 mm. Holicí systém můžete
používat bez hřebenu a výsledek pak bude
hladší. U hustších chloupků se doporučuje
předstřihání pomocí upevněných hřebenů.
Oholte si záda
Praktické odstranění chloupků z oblasti zad.
Tento nástavec byl speciálně navržen pro
pohodlné holení zad.

Všechny naše výrobky se zaměřením na péči
o vzhled jsou neuvěřitelně odolné. Mají 2letou
celosvětovou záruku, kompatibilní univerzální
napětí a nikdy je nemusíte promazávat.

Napájení na dobíjecí baterie
Vysoce výkonná baterie Li-ion pro použití na
celé tělo, s 60 minutami bezdrátového
provozu po 1 hodině nabíjení. Kontrolka
akumulátoru udává jeho stav, když je málo
nebo plně nabitý.
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Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte
Počet nastavení délky: 3 pevná nastavení
délky
Příslušenství

Snadné použití
Suché a mokré používání: Plně omyvatelný,
Voděodolný a snadno umývatelný
Zabezpečené nastavení délky: Ano
Provoz: Použití bez kabelu
Bezúdržbový: Není třeba mazat
Design
Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná
manipulace
Servis
2letá celosvětová záruka: Ano

