
 

 

Philips Bodygroom series 
3000
Vandeniui atsparus kūno 
skustuvas

Odos nedirginanti barzdaskutė

1 uždedamos šukos, 3 mm
50 min. veikimas be laido/8 val. 
krov.
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klandus kūno plaukų skutimas
irta apsaugoti net jautrias vietas

eries 3000“ lengvai kerpa plaukus ir nedirgina odos. Naudokite odą tausojantį skustuvą 
a kirpkite uždėję šukas ir palikite 3 mm ilgio plaukus.

Paprasta naudoti
• Naudok drėgnai ir sausai
• Lengva paimti
• Kraukite 8 valandas ir naudokite be laido net 50 min.

Švelnus odai modeliavimas
• Apsaugo odą skutant ar kerpant
• Pridedamos 1 šukos paprastam kirpimui (3 mm)
• Odą sauganti viso kūno priežiūra

Ilgaamžis
• Pirkinio apsaugos garantija



 Viso kūno priežiūra

Dabar galite užtikrintai kirpti ir skustis visur 
žemiau kaklo vos su vienu įrankiu. Naudokite 
vyrams skirtą „Philips“ viso kūno kirptuvą, 
kuris švariai kerpa plaukus 3 skirtingais ilgiais, 
vienodai kerpa plaukus ant nugaros, pečių, 
krūtinės, pilvo, kojų, pažastyse ir kirkšnyse 
naudojant vieną priedą.

Odą tausojantis kūno plaukų skustuvas

Vyrams skirtas kūno skustuvas vienu 
perbraukimu sugaus trumpus, ilgus ir storus 
plaukus. Skustuvo galvutės konstrukcijoje yra 
patentuoti suapvalinti galiukai ir hipoalerginė 
folija, apsauganti odą nuo įpjovimų ir įkirpimų.

Dvikryptės kūno šukos

Pridedamos 1 šukos, kad galėtumėte apsikirpti 
palikdami 3 mm plaukelius. Pritvirtinkite šukas 
prie skutimo sistemos ir kirpkite palikdami 
fiksuotą 3 mm plaukelių ilgį. Jei norite, kad 
skutantis būtų palikti dar trumpesni plaukeliai, 
nenaudokite šukų. Jei kerpate storesnius 
plaukelius, prieš tai rekomenduojame juos 
apkirpti šukomis.

Įkraunama baterija

Kraukite 8 valandas ir naudokite be laido net 
50 min. – galingos įkraunamos baterijos 
energijos užteks visam kūnui. Jei baterija yra 
pilna arba senka, lemputė parodys jos įkrovimo 
lygį.

100 % atsparumas vandeniui

Jūsų drėgnai ir sausai naudojamas kūno 
skustuvas yra 100 % atsparus vandeniui, todėl 
galite jį naudoti sausoje aplinkoje arba pasiimti 
į dušą. Norėdami geriausio rezultato, 
naudokite su sausais plaukais prieš 
maudydamiesi duše.

Ergonomiška rankenėlė

Kūno skustuvą lengva laikyti ir juo manevruoti. 
Jis turi guminę ergonominę rankeną, kad 
kerpant būtų dar lengviau jį valdyti. 

Ilgaamžis

Visi mūsų kūno priežiūros gaminiai yra 
ilgaamžiai. Jiems suteikiama 2 metų garantija ir 
jų niekada nereikia sutepti.
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Ypatybės
Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Odos nedirginanti barzdaskutė 1 uždedamos šukos, 3 mm, 50 min. veikimas be laido/8 val. krov.
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Maitinimas
• Baterijos tipas: Ni-MH
• Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.
• Veikimo laikas: 50 min.

Lengva naudoti
• Nereikia priežiūros: Nereikia tepti alyva
• „Wet & Dry“: Visiškai plaunamas, 

Neperšlampamas ir lengvai valomas
• Fiksuojami ilgio nustatymai
• Naudojimas: Naudojimas be laido

Konstrukcija
• Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Kirpimo sistema
• Kirptuvo plotis: 32 mm
• Skutimo elementas: Plokštelė su dviem peiliukais
• Malonu odai: Odą sauganti sistema, Patogumas 

jautriausiose vietose

Priedai
• Šukos: 1 kūno šukos (3 mm)

Susikurkite norimą išvaizdą
• Ilgio nustatymų skaičius: 1 fiksuotas ilgio 

nustatymas

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
•
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Specifikacijos
Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Odos nedirginanti barzdaskutė 1 uždedamos šukos, 3 mm, 50 min. veikimas be laido/8 val. krov.
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