
 

body groomer

Bodygroom series
1000

 
Huidbeschermend systeem

1 opzetbare kam, 3mm

Inclusief 1 AA-batterij

Douchesnoer

 

BG105/10

Trimt lichaamshaar, beschermt de huid
Zelfs op gevoelige gebieden

De Series 1000 is speciaal ontworpen voor het lichaam, in tegenstelling tot andere

handmatige of elektrische apparaten voor het gezicht. De bodygroomer heeft een

uniek huidbeschermend systeem en compact design. Ideaal voor gebruik op

kleinere, gevoelige gebieden of onderweg.

Huidvriendelijke prestaties

Trim tot 0,5 mm terwijl uw huid wordt beschermd

Trim haar in iedere richting met de kam van 3 mm

Gebruiksvriendelijk

Bevat één AA-batterij, voor maximaal 2 maanden gebruik

Eenvoudig te reinigen en ook te gebruiken onder de douche

Ergonomische greep voor maximale controle

Douchesnoer voor extra opberggemak

Duurzaam gebouwd

2 jaar garantie, weinig of geen olie nodig



body groomer BG105/10

Kenmerken

Huidbeschermend systeem

Het unieke huidbeschermende systeem

beschermt zelfs de gevoeligste gebieden van

uw lichaam, waardoor u haar tot 0,5 mm kunt

trimmen zonder dat er direct contact is tussen

de scherpe rand van de messen en uw huid.

Tweerichtingstrimmer en kam

Dankzij het unieke design met

tweerichtingstrimmer en kam van 3 mm bereikt

dit apparaat alle haren, ook als ze in

verschillende richtingen groeien. Voor dikker

haar wordt voortrimmen met de kam

aangeraden.

AA-batterij

Deze compacte trimmer werkt op AA-batterijen

en kan overal en altijd worden gebruikt. Eén

batterij is goed voor twee maanden gebruik.

Dit kan echter variëren afhankelijk van het

haartype en de gebruiksfrequentie. Gebruik

voor optimale prestaties alleen hoogwaardige

Philips Alkaline AA-batterijen.

100% waterdicht

De bodygroomer is 100% water- en

douchebestendig, dus u kunt het gewoon

schoonspoelen als u klaar bent. Gebruik de

bodygroomer vóór het douchen op droog haar

voor de beste resultaten.

Ergonomische handgreep

De rubberen greep is ontworpen voor optimaal

gebruik, zelfs als het apparaat nat is, en voor

betere controle tijdens het gebruik onder de

douche en daarbuiten.

Douchesnoer

Gebruik het douchesnoer om de bodygroomer

op een handige plek op te hangen. Altijd bij de

hand en klaar voor gebruik.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie en hebben nooit olie

nodig.

iF DESIGN AWARD 2016

BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: winnaar

BodyGroom 1000Red Dot Award 2016: winnaar
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 millimeter

Knipelement: Tweerichtingstrimmer

Huidcomfort: Huidbeschermend systeem,

Comfort op gevoelige plekken

Creëer uw eigen look

Aantal lengte-instellingen: 1 vaste lengtestand

Accessoires

Batterijen inbegrepen: AA-batterij

meegeleverd

Douchesnoer

Gebruiksgemak

Vergrendelbare lengtestanden

Nat en droog: Volledig afspoelbaar,

Douchebestendig en eenvoudig schoon te

maken

Bediening: Snoerloos gebruik

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig, U hoeft de

mesjes niet te vervangen

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip

Vermogen

Batterijtype: AA-batterij

Gebruikstijd: Maximaal 2 maanden

Service

2 jaar wereldwijde garantie

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑01

Versie: 5.3.1

EAN: 08 71010 37037 47

www.philips.com

http://www.philips.com/

