
Ultieme bodygroom

 

Bodygroom+

 

BG2030

Een perfect resultaat
Zelfs op de gevoeligste delen van uw lichaam

Bodygroom-systeem met unieke hulpstukken, voor een perfect trim- en

scheerresultaat, zelfs bij de gevoeligste lichaamszones.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

Extra grote XL-trimmer voor snelle resultaten op grote oppervlakken

Extra gevoelige XS-trimmer voor extra veiligheid op gevoelige plaatsen

Hoogwaardige trimmer voor efficiënt scheren in één beweging

Geïntegreerd trim- en scheerhoofd voor een glad resultaat in één beweging

Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen

Creëer uw eigen look

5 geïntegreerde lengte-instellingen tot maximaal 11 mm

Ultiem gebruiksgemak

Voor nat en droog gebruik en een eenvoudige reiniging

Optimale power

LED-lampje voor batterijniveau

Oplaadstandaard voor eenvoudig opbergen



Ultieme bodygroom BG2030/60

Kenmerken Specificaties

Extra grote XL-trimmer

Gebruik de extra grote XL-trimgeleider voor

snelle resultaten op grote oppervlakken zoals

de borst, buik en benen.

Extra gevoelige XS-trimmer

Gebruik de extra gevoelige XS-trimgeleider

voor gevoelige plaatsen zoals de schaamstreek

of de onderarmen.

Hoogwaardige trimmer

De hoogwaardige 32 mm brede trimmer pakt

alle soorten lichaamsharen mee voor efficiënt

scheren in één beweging.

Geïntegreerd trim- en scheerhoofd

Dankzij de geïntegreerde zelfslijpende

precisietrimmers aan beide zijden van het

scheerapparaat hebt u in één beweging een

glad scheerresultaat, zelfs bij langer haar.

Veilig en zonder irritatie

Veilig en minder irritatie voor uiterst

comfortabel trimmen

5 geïntegreerde lengte-instellingen

Kies uit een van de vele lengte-instellingen en

vergrendel de gewenste lengte.

Nat en droog te gebruiken

Het Philips-scheerapparaat is volledig

waterdicht en daardoor eenvoudig te reinigen.

Bovendien kunt u uw lichaam onder de douche

scheren en trimmen.

LED-indicator voor batterijniveau

LED-lampje op het apparaat geeft aan

wanneer de batterij vol of leeg is of wanneer

deze wordt opgeladen

Opberg- en oplaadstandaard

Dankzij de oplaadstandaard kunt u het

apparaat handig opbergen en is het altijd

opgeladen en klaar voor gebruik.

 

Voedingssysteem

Gebruik: Alleen snoerloos

Oplaadtijd: 8 uur

Gebruikstijd: 50 minuten

Onderhoud

Duurzaam: Zelfslijpende mesjes

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Gebruiksgemak

Opbergen: Opberg- en oplaadstandaard
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