
 

vandafvisende
kropstrimmer

Bodygroom series
3000

 
Hudkomfortsystem

3 kamme, 3-7 mm

50 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Tilbehør til ryggen

 

BG2036/32

Tæt og behagelig barbering
Selv der, hvor det er svært at nå

3000-serien er designet til at trimme hår effektivt uden at gå på kompromis med

hudkomforten. Uanset om det er på brystet eller områder som f.eks. ryggen, som

er svære at nå, kan du barbere dig med hudkomfortsystemet eller trimme med

kamme til 3, 5 eller 7 mm længde.

Hudvenlig funktion

Sikker trimning eller barbering af alle kropszoner

Afrundede spidser og allergivenlig folie giver hudkomfort

Indeholder 3 kamme til 3, 5 eller 7 mm trimning

Nem at anvende

Ekstra langt håndgreb gør det nemmere at nå ryggen

50 minutters brug uden ledning efter 1 times opladning

Nem at rengøre og bruge i eller ude af brusebadet

Ergonomisk greb for maksimal kontrol

Bygget til at holde

2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering



vandafvisende kropstrimmer BG2036/32

Vigtigste nyheder

Hudkomfortsystem

Designet til at være sikker og behagelig på

armhuler, bryst og mave, ryg og skuldre,

lyskeområde og ben. Hudkomfortsystemet

fanger og klipper hår af forskellig længde uden

behov for flere redskaber eller hudkontakt med

skarpe kanter. Trimmerne med to retninger

klipper længere hår, som barberes med folien

for et tættere resultat.

Hudvenlige spidser og folie

Hudkomfortsystemet omfatter en allergivenlig

folie samt afrundede spidser for at beskytte din

hud under barbering.

3 kamme medfølger, 3-7 mm

3 kamme medfølger til forskellige hårlængder.

Sæt kammene på shaveren for at trimme

hårene til faste længder på 3 mm, 5 mm eller 7

mm. Du kan bruge shaveren uden kammene for

et tættere resultat. Til tykkere hår anbefales

fortrimning med kammene.

Barber din ryg

Fjern nemt hår på ryggen. Dette tilbehør er

specielt designet til praktisk trimning på

ryggen.

Genopladelige batterier

Kraftfuldt NiMH-batteri til brug på hele kroppen

med 50 minutters ledningsfri brug efter 1 times

opladning. Batteriindikatoren viser strømstatus,

når batteriet er næsten tomt eller fuldt.

100 % vandafvisende

Giver et behageligt og tæt resultat i eller uden

for brusebadet. Kropstrimmeren er 100 %

vandtæt, så du kan blot skylle den ren, når du

har brugt den. Til længere hår er

trimmerydelsen muligvis bedre på tørt hår.

Ergonomisk greb

Gummigrebet er designet til at sikre optimal

håndtering, selv når det er vådt, for bedre

kontrol under brug, både i og uden for

brusebadet.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, spænding til brug i hele verden, og de

skal aldrig smøres.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Barberingsenhed: Skærfolie med to

fortrimmere

Blid mod huden: Hudkomfortsystem,

Behagelig, selv i følsomme områder

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 3 faste

længdeindstillinger

Tilbehør

Håndtag på bagsiden

Stander: Opladestander

Brugervenlig

Wet & Dry: Vaskbar, Kan bruges i brusebadet

og er nem at rengøre

Sikrede længdeindstillinger

Betjening: Trådløs brug

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Strøm

Batteritype: NiMH

Driftstid: 50 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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