
 

 

Philips Bodygroom series 
5000
Zastrihávač do sprchy

Holiaci strojček jemný k pokožke

3 nasúvat. hreb. na zastr., 3, 5, 
7 mm
60 min bezšn. použitia/1 h 
nabíjania
Nástavec na chrbát
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ladké holenie na celom tele
tra dlhý nadstavec na holenie chrbta pre ťažko dostupné miesta

ojček série 5000 je navrhnutý tak, aby si nekompromisne poradil s chĺpkami a chránil pritom 

kožku. Vďaka systému pre komfort pokožky alebo 3, 5 a 7 mm hrebeňovým nadstavcom sa môžete 

liť alebo si zastrihávať chĺpky na hrudi, ale aj na ťažko dosiahnuteľných oblastiach, ako je chrbát.

Jednoduché používanie
• Používajte na mokro alebo na sucho
• Jednoduché uchopenie
• Dosiahnite aj na ťažko dostupné miesta
• 60 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania

Výkonný a šetrný k pokožke
• Chráni pokožku pri holení aj zastrihávaní
• Zastriháva chĺpky vo všetkých smeroch
• Šetrná úprava chĺpkov na celom tele

Odolná konštrukcia
• Záruka na ochranu nákupu



 Úprava chĺpkov na celom tele

Teraz môžete bez obáv používať jeden nástroj 
na zastrihávanie a holenie chĺpkov po celom 
tele. Tento holiaci strojček Philips pre mužov 
na celé telo zastriháva chĺpky v 3 rôznych 
dĺžkach a prináša tak hladké a rovnomerné 
výsledky, či už ho používate na chrbte, pleciach, 
hrudi, bruchu, v podpazuší, oblasti slabín alebo 
na nohách.

Holiaci strojček na celé telo šetrný 
k pokožke

Holiaci strojček na úpravu chĺpkov pre mužov 
si poradí s krátkymi, dlhými aj hustými 
chĺpkami hneď na prvý pokus. Holiaca hlava má 
patentované zaoblené hrany a hypoalergénnu 
fóliu, ktoré chránia pokožku pred porezaním a 
poškriabaním.

Obojstranné ochranné prvky pri 
zastrihávaní

Holiaci systém má 3 hrebeňové nadstavce na 
zastrihávanie na dĺžku 3 mm, 5 mm a 7 mm, 
prípadne ho môžete použiť bez nadstavca a 
dosiahnuť tak kratšiu dĺžku. V prípade 
hustejších chĺpkov sa odporúča prípravné 
zastrihnutie.

Extra dlhý nástavec na holenie chrbta

Pohodlne ohoľte chĺpky na chrbte. Tento 
nástavec bol navrhnutý špeciálne na pohodlné 
holenie chrbta.

Napájanie cez dobíjateľné batérie

Vysokovýkonná lítium-iónová batéria na 
použitie na celom tele, až 60 minút bez 
pripojenia do siete po 1-hodinovom nabíjaní. 
Svetielko batérie upozorňuje na jej stav, kedy 
je batéria vybitá alebo plne nabitá.

100 % bezpečný na používanie v sprche

Strojček na holenie celého tela namokro aj 
nasucho je 100 % vodotesný, takže ho môžete 
používať v sprche aj mimo nej. Najlepšie 
výsledky dosiahnete pri použití na suchých 
chĺpkoch pred sprchovaním.

Ergonomická rukoväť

Váš holiaci strojček na telo sa jednoducho drží 
a ovláda vďaka gumovej ergonomickej 
rukoväti, s ktorou budete mať zastrihávanie 
pod kontrolou. 

Odolná konštrukcia

Všetky naše produkty starostlivosti 
o zovňajšok sú vyrobené tak, aby mali dlhú 
životnosť. Dodávajú sa s 2-ročnou zárukou 
a nikdy ich netreba mazať.
BG5020/15

Hlavné prvky
Zastrihávač do sprchy
Holiaci strojček jemný k pokožke 3 nasúvat. hreb. na zastr., 3, 5, 7 mm, 60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania, 
Nástavec na chrbát
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Príkon
• Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu
• Prevádzková doba: 60 minút
• Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn
• Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Strihací systém
• Šírka strihacieho noža: 32 mm
• Holiaci prvok: Fólia s dvoma predzastrihávačmi
• Príjemný pocit pre pokožku: Systém pre komfort 

pokožky, Pohodlie v citlivých oblastiach

Jednoduché použitie
• Holenie za mokra aj za sucha: Plne umývateľný, Do 

sprchy s jednoduchým čistením
• Bez potreby údržby: Bez potreby oleja
• Prevádzka: Bezšnúrové použitie
• Pevné nastavenia dĺžky

Príslušenstvo
• Hrebeňový nadstavec: 3 hrebeňové nástavce na 

telo (3, 5, 7 mm)
• Rúčka s nástavcom na holenie chrbta

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv
• Počet nastavení dĺžky: 3 pevné nastavenia dĺžky

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka
•
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Technické údaje
Zastrihávač do sprchy
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