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dusjen

Bodygroom series
3000

 
System for hudkomfort

Tre kammer, 3–7 mm

50 min trådløs bruk / 8 t lading

 

BG2026/15 Tett og komfortabel barbering
For alt håret nedenfor halsen

Med 3000-serien kan du fjerne hår med høy ytelse, uten at det går utover

komforten. Du kan barbere deg med systemet for hudkomfort, eller trimme hårene

med kammene på 3, 5 eller 7 mm på brystet eller steder som er vanskelige å nå,

som ryggen.

Hudvennlig ytelse

Du kan trygt trimme eller barbere alle kroppssoner

Avrundede tupper og et hypoallergent skjærehode for hudkomfort

Tre trimmekammer på 3, 5 og 7 mm følger med

Lett å bruke

50 minutters trådløs bruk etter åtte timers lading

Kan enkelt rengjøres og benyttes både i og utenfor dusjen

Ergonomisk håndtak for maksimal kontroll

Laget for å vare

To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring



kroppstrimmer til dusjen BG2026/15

Høydepunkter

System for hudkomfort

Utviklet for trygg og komfortabel hårfjerning fra

armhuler, bryst, overarmer, rygg, skuldre,

skrittet og ben. Systemet for hudkomfort fanger

og klipper hår som har ulik lengde, slik at du

ikke trenger flere tilbehør og unngår at skarpe

kanter kommer i kontakt med huden. Med

toveistrimmeren kan du klippe lange hår og

deretter bruke skjærehodet for en tettere

barbering.

Hudvennlige tupper og skjærehode

Med systemet for hudkomfort, et hypoallergent

skjærehode og de avrundede tuppene

beskyttes huden når du barberer deg.

Tre kammer følger med, 3–7 mm

Tre kammer følger med for ulike hårlengder.

Fest kammen på barberingssystemet for å

trimme håret til en jevn lengde på 3, 5 eller

7 mm. Du kan bruke barberingssystemet uten

kammen for en tettere barbering. Det anbefales

å trimme tykt hår med én av kammene før du

barberer deg.

Oppladbart batteri

Et kraftig NiMH-batteri med 50 minutters

trådløs bruk etter åtte timers lading for bruk på

hele kroppen. Indikatorlampen for batteristatus

viser når batterinivået er lavt eller fullt.

100 % vannbestandig

Gir et komfortabel og tett resultat, både i eller

utenfor dusjen. Kroppstrimmeren er 100 %

vanntett, slik at du enkelt kan skylle den etter

bruk. Det anbefales å trimme langt hår når det

er tørt for bedre trimmeytelse.

Ergonomisk håndtak

Gummihåndtaket er utviklet for å sikre optimal

håndtering, selv når det er vått, slik at du får

bedre kontroll både i og utenfor dusjen.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.

De har en verdensomspennende garanti på

to år samt verdensomspennende

spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å

olje dem.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Klippesystem

Klipper, bredde: 32 millimeter

Barberingselement: Folie med to

presisjonstrimmere

Hudkomfort: System for hudkomfort, Behagelig

på sensitive områder

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 3

lengdeinnstillinger

Tilbehør

Stativ: Ladestativ

Enkel i bruk

Våt og tørr: Alt kan vaskes, Kan brukes i

dusjen og rengjøres enkelt

Sikrede lengdeinnstillinger

Drift: Trådløs bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Drift

Batteritype: NiMH

Driftstid: 50 minutter

Lading: Full lading etter 8 timer

Service

To års verdensomspennende garanti
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