
 

 

Philips Bodygroom series 
3000
Golarka do ciała do 
stosowania pod 
prysznicem

Przyjazna skórze golarka
1 nakładana nasadka (3 mm)
50 min działania po 8 godz. 
ładowania
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ładkie golenie ciała
chrona skóry nawet w miejscach wrażliwych
larki Series 3000 świetnie radzą sobie z owłosieniem, nie podrażniając skóry. Możesz 

yć przyjaznej dla skóry golarki lub przyciąć włosy z wykorzystaniem nasadki 3 mm.

Wygodne użytkowanie
• Używaj na mokro lub na sucho
• Wygodny uchwyt
• 50 min bezprzewodowej pracy po 8 godz. ładowania

Działanie łagodne dla skóry
• Chroni skórę podczas golenia lub przycinania
• W zestawie 1 nasadka do naturalnego przycinania (3 mm)
• Ochrona podczas golenia całego ciała

Trwałość
• Ochrona gwarancyjna po zakupie



 Golenie całego ciała

Teraz możesz bez obaw przycinać i golić włosy 
w dowolnym miejscu poniżej szyi za pomocą 
jednego narzędzia. Trymer Philips dla 
mężczyzn przycina włosy na 3 długości i 
pozwala na równomierne golenie pleców, 
ramion, klatki piersiowej, brzucha, pach, rąk, 
pachwin i nóg.

Przyjazna dla skóry golarka do ciała

Golarka do ciała dla mężczyzn została 
zaprojektowana z myślą o wychwytywaniu 
krótkich, długich i grubych włosów za jednym 
pociągnięciem. Głowica goląca ma 
opatentowane zaokrąglone końcówki i 
hipoalergiczną siateczkę, która chroni skórę 
przed skaleczeniami i zadraśnięciami.

Dwukierunkowa nasadka do ciała

1 nasadka grzebieniowa do przycinania 3 mm. 
Aby przyciąć włosy do długości 3 mm, należy 
zamocować nasadkę na golarce. Golarkę 
można stosować bez nasadki, aby uzyskać 
dokładniejsze golenie. W przypadku grubszych 
włosów zaleca się przycinanie wstępne 
z użyciem nasadki grzebieniowej.

Zasilanie akumulatorowe

Wydajny akumulator umożliwia golenie całego 
ciała, zapewniając 50 minut bezprzewodowej 
pracy po 8 godz. ładowania. Wskaźnik 
pokazuje stan naładowania akumulatora przy 
niskim lub pełnym poziomie.

Możliwość używania pod prysznicem

Golarka do ciała dla mężczyzn przeznaczona 
do golenia na mokro i na sucho jest w 100% 

wodoodporna, dzięki czemu można jej używać 
pod prysznicem lub poza nim. Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, używaj urządzenia na 
suchych włosach przed prysznicem.

Ergonomiczny uchwyt

Golarka do ciała zapewnia wygodne trzymanie 
i manewrowanie, a gumowy, ergonomiczny 
uchwyt zapewnia lepszą kontrolę nad 
przycinaniem. 

Trwałość

Wszystkie nasze produkty do męskiej 
pielęgnacji cechują się trwałą konstrukcją. Są 
również objęte 2-letnią gwarancją i nie 
wymagają dodatkowej konserwacji.
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Zalety
Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Przyjazna skórze golarka 1 nakładana nasadka (3 mm), 50 min działania po 8 godz. ładowania
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Znajdź swój styl
• Liczba ustawień długości: 1 wbudowane ustawienie 

długości

Akcesoria
• Trymer do przycinania włosów w nosie: 1 nasadka 

do ciała (3 mm)

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH
• Czas pracy: 50 minut
• Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Konstrukcja
• Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający 

trzymanie

Serwis
• 2 lata gwarancji

System tnący
• Szerokość nożyka: 32 mm
• Element golący: Siateczka z dwoma trymerami
• Skin Comfort: System komfortu skóry, Komfort 

we wrażliwych miejscach

Łatwość użytkowania
• Na mokro i na sucho: Możliwość mycia pod bieżącą 

wodą, Możliwość użytkowania pod prysznicem i 
łatwe czyszczenie

• Nie wymaga konserwacji: Nie wymaga smarowania
• Zabezpieczone ustawienia długości
• Działanie: Zasilanie akumulatorowe
•
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Dane techniczne
Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Przyjazna skórze golarka 1 nakładana nasadka (3 mm), 50 min działania po 8 godz. ładowania
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