
 

3 olika trimkammar,
vattentät

Bodygroom series
3000

 
Trimma eller raka med samma
trimhuvud

Hudvänliga skärblad och
trimkammar

3 trimkammar samt
laddningsställ

 

BG2026/32

Trimma och raka kroppen snabbt och effektivt

Överallt nedanför halsen

Med hela Philips serie Bodygroomers får du en säker och skonsam trimning. Med

Philips BodyGroom serie 3000 kan du raka eller trimma alla olika delar av

kroppen: underarmar, bröstkorg, mage, rygg, axlar, ben och säker intimrakning.

Hudvänlig

Rakning och trimning för hela kroppen

Hudvänliga och högeffektiva trimmerblad

3 trimkammar medföljer för 3, 5 och 7 mm

Lättanvänd

50 minuters sladdlös användning efter 8 timmars laddning

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

För lång hållbarhet

Designad för att hålla länge



3 olika trimkammar, vattentät BG2026/32

Funktioner Specifikationer

Hudvänlig

Säker och behaglig för rakning av underarmar,

bröstkorg, mage, rygg, axlar, ljumskområde och

ben.

Hudvänliga tips och skärblad

Trim- och rakdelarna i denna Bodygroomer är

gjorda i ett hypoallergent material. Materialet

är särskilt anpassat för att huden inte ska bli

irriterad av trimningen. Dessutom har

bladspetsar och kammar en patenterad

pärlform för att förhindra irritation.

3 kammar ingår, 3–7 mm

3 trimkammar ger olika fasta längdinställningar

på 3, 5 och 7 mm för säker och enkel

hårtrimning av alla kroppsdelar.

Laddningsbart batteri

Batteriet varar i 50 minuter efter 8 timmars

laddning. Batterilampan lyser även grönt när

batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10

minuters användning återstår.

Helt säker att använda i duschen

Trimma och raka bekvämt, i eller utanför

duschen, i vått eller torrt. Rengör genom att helt

enkelt skölja trimmern under kranen.

Designad för att hålla länge

Alla Philips Bodygroomers har två års

världsomfattande garanti. De är gjorda för att

hålla. Du behöver aldrig smörja dem, och de är

kompatibla med all världens olika elektriska

standarder.

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Rakningselement: Skärblad med två förtrimrar

Hudkomfort: Hudvårdssystem, Bekväm även

på känsliga områden

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 3 fasta

längdinställningar

Tillbehör

Ställning: Laddningsställ

Lättanvänd

Våt och torr: Tvättbar, Vattentät och enkel

rengöring

Säkrade längdinställningar

Användning: Sladdlös användning

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Effekt

Batterityp: Ni-MH

Driftstid: 50 minuter

Laddning: Fulladdad efter 8 timmar

Service

2 års världsomfattande garanti

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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