
 

Vandtæt
Bodygroomer

Bodygroom series
1000

 
Hudvenligt skærenhed og
trimmerkamme

Trimmerkam på 3 mm
medfølger

100 % vandtæt

AA-batteri medfølger

 

BG105/10

Skånsom mod huden ved kropsbarbering

Selv i følsomme områder

1000-serien er designet specifikt til kroppen. Den leveres med et unikt

hudbeskyttelsessystem og et slankt design, ideelt til brug på små, følsomme

områder eller når du er på farten.

Hudvenlig funktion

Beskytter, mens du trimmer

Trimmer forskellige hårlængder

Nem at anvende

Indeholder et AA-batteri, op til 2 måneders brug

100 % vandtæt til brug i badet og for nem rengøring

Strop til ophængning, nem opbevaring

Bygget til at holde

2 års garanti, olie ikke nødvendig



Vandtæt Bodygroomer BG105/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

System, der beskytter huden

Philips Bodygroomer serie 1000 har et unikt

design, som beskytter huden, når du trimmer

kropsbehåringen. Du kan bruge Philips

Bodygroomer på kroppens mest følsomme

områder, som f.eks. intimbarbering. Trim håret

helt ned til 0,5 mm.

Trimmer og kam med to retninger

Denne trimmer er designet til at trimme både

bagud og forud og gør det muligt at opfange og

klippe hår, selvom de vokser i forskellige

retninger.

Et AA-batteri - op til 2 måneders brug

Ledningsfri brug takket være AA-batteri. For

optimal ydeevne med op til to måneders brug

skal du bruge Philips alkali AA-batterier.

Batteriets ydeevne og holdbarhed kan variere

afhængig af hårtype og brugshyppighed.

100 % vandafvisende

Behagelig trimning og barbering, i eller under

bruseren, på våd eller tør hud. Nem rengøring

af trimmeren under vandhanen.

Strop til ophængning

Philips Bodygroomer serie 1000 har et øje i

den ene ende, så du nemt kan hænge den i

brusekabinen eller andet sted, så den altid er

lige ved hånden.

Designet til at holde i lang tid

Alle Philips Bodygroomers leveres med to års

garanti over hele verden. Vores trimmere er

designet til at holde. Du behøver ikke udskifte

eller smøre bladet i Bodygroomer serie 1000.

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Skærenhed: Dobbeltsidet trimmer

Blid mod huden: System, der beskytter huden,

Behagelig, selv i følsomme områder

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 1 fast

længdeindstilling

Tilbehør

Medfølgende batterier: AA-batteri medfølger

Ledning til brug under bruseren

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Wet & Dry: Vaskbar, Nem at rengøre, tåler

vand

Betjening: Trådløs brug

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt,

Intet behov for at udskifte knive

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Strøm

Batteritype: AA-batteri

Driftstid: Op til 2 måneder

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vinder

BodyGroom 1000Red Dot Award 2016: Vinder
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