
 

Brivnik za telo
Showerproof

Bodygroom series
5000

 
Do kože prijazen brivnik

3 pritrdljivi glavniki za 3, 5 in 7
mm

60 minut uporabe/1 ura
polnjenja

Nastavek za hrbet

 

BG5020/15

Gladko britje po celotnem telesu
Izredno dolg nastavek za hrbet za težko dosegljiva mesta

Brivnik serije 5000 učinkovito brije dlake in je hkrati nežen do kože. Bodisi na

prsnem košu bodisi na težko dosegljivih mestih, kot je hrbet. Uporabite lahko koži

prijazen brivnik ali dlake prirezujete s pritrditvijo glavnika za dolžino 3, 5 ali 7 mm.

Do kože prijazna uporaba

Za zanesljivo prirezovanje na vseh predelih telesa

Zaobljene konice in hipoalergenska mrežica za udobje kože

Vključuje 3 glavnike za naravno prirezovanje (3, 5 in 7 mm)

Enostavna uporaba

Zelo dolgi ročaj omogoča enostavnejše britje hrbta

60 minut brezžične uporabe po 1-urnem polnjenju

Enostavno čiščenje in uporaba tudi pod prho

Ergonomski ročaj za popoln nadzor

Trpežna zasnova

Dvoletna garancija, napetost za uporabo po vsem svetu, olje ni potrebno



Brivnik za telo Showerproof BG5020/15

Značilnosti

Britje po celem telesu

Zasnovano za varno in udobno uporabo pod

pazduhami, na prsnem košu in trebuhu, hrbtu

in ramenih, predelu dimelj in nogah. Do kože

prijazen brivnik zajame in prireže dlake

različne dolžine brez uporabe številnih

nastavkov ali stika ostrih robov s kožo.

Do kože prijazen brivnik

Glava brivnika se ponaša s patentiranimi

zaobljenimi konicami in hipoalergeno mrežico,

ki ščiti kožo med britjem. Dvosmerni

prirezovalniki strižejo daljše dlake, ki jih

mrežica nato natančno obrije.

Dvosmerni glavniki za telo

Priloženi so 3 glavniki za telesne dlake različne

dolžine. Glavnike pritrdite na sistem britja in

dlake prirežite na dolžino 3 mm, 5 mm

ali 7 mm. Sistem britja lahko uporabljate brez

glavnikov za učinkovitejše britje. Pri gostejših

dlakah je priporočljivo, da jih predhodno

prirežete z glavniki.

Britje hrbta

Priročno britje dlak na hrbtu. Ta nastavek

omogoča priročno britje dlak po hrbtu.

Akumulatorska baterija

Visokozmogljiva baterija Li-ion za uporabo po

celem telesu, s 60 minutami brezžične

uporabe po 1-urnem polnjenju. Indikator

baterije označuje stanje napajanja, ko je

baterija šibka ali polna.

100 % primerno za uporabo pod prho

Omogoča udobno in natančno prirezovanje

tudi pod prho. Brivnik za telo je popolnoma

vodotesen, zato ga lahko po uporabi enostavno

sperete z vodo. Pri daljših dlakah bodo rezultati

prirezovanja morda boljši, če bodo te suhe.

Ergonomski ročaj

Gumijasti ročaj je zasnovan za optimalno

rokovanje, tudi če je moker, za boljši nadzor

med uporabo, pod prho in izven nje.

Trpežna zasnova

Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno

trpežni. Imajo 2-letno mednarodno garancijo,

napetost za uporabo po vsem svetu in nikoli ne

potrebujejo olja.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Sistem za prirezovanje

Širina rezilne enote: 32 mm

Brivni nastavek: Mrežica z dvema

prirezovalnikoma

Udobje za kožo: Sistem za nežno uporabo na

koži, Udobno na občutljivih predelih

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavitev dolžine: 3 fiksne nastavitve

dolžine

Dodatna oprema

Glavnik: 3 glavniki za telo (3, 5 ali 7 mm)

Nastavek za britje po hrbtu

Napajanje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: 60 minut

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri

Enostavna uporaba

Mokro in suho: Popolnoma pralno, Možnost

uporabe pod prho in enostavno čiščenje

Zaščitena nastavitev dolžine

Delovanje: Brezžična uporaba

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Servis

2-letna mednarodna garancija
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