
Det ultimata systemet
för trimning av kroppshår

 

Bodygroom+

 

BG2030

Den perfekta finishen
Även för de mest känsliga kroppsdelarna

Systemet för trimning av kroppshår, med unikt utformade tillbehör: för perfekt

trimning och rakning, även av känsliga kroppsdelar

Bästa prestanda och fantastisk känsla

XL-trimmer för snabba resultat i stora områden

XS-trimmer (för extra känsliga områden) för ökad säkerhet där det behövs

Trimmer med höga prestanda för användning med ett drag

Inbyggt trimnings- och rakhuvud för en nära rakning med ett enda drag

Säkert, och ger mindre irritation för en bekväm hårborttagning

Skapa det utseende du vill ha

5 integrerade längdinställningar upp till 11 mm

Maximalt lättanvänd

Våt och torr användning; för användning i duschen och enkel rengöring

Optimal kraft

Lysdiodbelysning för batterinivåindikering

Laddningsställ för bekväm förvaring



Det ultimata systemet för trimning av kroppshår BG2030/60

Funktioner Specifikationer

XL-trimmer

Använd XL-trimningsguiden för snabba resultat

i stora områden, som på bröst, mage och ben.

XS-trimmer (för extra känsliga områden)

Använd XS-trimningsguiden (för extra känsliga

områden) där det behövs ökad säkerhet, som

vid intima delar eller i armhålorna.

Trimmer med höga prestanda

Trimmern med höga prestanda är 32 mm bred

och är utformad för att fånga alla typer av

kroppshår med ett enda drag.

Inbyggt trimnings- och rakhuvud

Tack vare att rakapparaten har en inbyggd

självslipande förtrimmer på varje sida kan du få

en nära rakning med ett enda drag, t.o.m. med

längre hår.

Säkert och ger mindre irritation

Säkert, och ger mindre irritation för en bekväm

hårborttagning

5 integrerade längdinställningar

Väljer och låser den önskade längden inom en

bred mängd olika längder.

Våt och torr användning

Tack vare 100 % vattentäthet är det bekvämt att

trimma och raka kroppen i duschen samt göra

rent

LED-batterinivåindikator

Lysdiodbelysning på apparaten visar när

batteriet är fulladdat, svagt och när det laddas

Förvarings- och laddningsställ

Laddningsställ ger en bekväm lagring och

garanterar att apparaten är fulladdad och klar

att använda

 

Strömförsörjning

Användning: Endast utan sladd

Laddningstid: 8 timmar

Drifttid: 50 minuter

Underhåll

Tålighet: Självslipande blad

Garanti: 2 års världsomfattande garanti

Lättanvänd

Förvaring: Förvarings- och laddningsställ
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