
 

duschsäker trimmer

Bodygroom series
3000

 
Hudvårdssystem

3 kammar, 3–7 mm

50 min. sladdlös anv. på 1 tim.
laddn.

Tillbehör för ryggen

 

BG2036/32

Nära trimning, behaglig rakning
Även på svåråtkomliga ställen

3000-serien har utformats för att trimma hårstrån med kraft, utan att

kompromissa på hudkomforten. Vare sig du trimmar bröstet eller svåråtkomliga

områden som ryggen, kan du raka dig med hudkomfortsystemet eller trimma med

3-, 5- eller 7-mm-kammarna.

Hudvänlig prestanda

Trimma, eller raka tryggt alla kroppsdelar

Rundade kanter och allergivänliga skärblad ger ökad hudkomfort

Innehåller 3 kammar för 3-, 5- eller 7 mm-trimning

Lättanvänd

Extra långt handtag gör det lättare att raka ryggen

50 minuters sladdlös användning efter en timmes laddning

Enkel att rengöra och använda både i och utanför duschen

Ergonomiskt grepp för bästa kontroll

För lång hållbarhet

2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs



duschsäker trimmer BG2036/32

Funktioner

Hudvårdssystem

Trimmern är utformad för att vara säker och

behaglig för underarmar, bröstkorg, mage, rygg,

axlar, ljumskområde och ben.

Hudkomfortsystemet samlar ihop och klipper

hårstråna i olika längder, utan behov av flera

apparater eller hudkontakt med vassa kanter.

De dubbelriktade trimrarna klipper långa

hårstrån som rakas av skärbladet för att få ett

närmare resultat.

Hudvänliga tips och skärblad

Hudkomfortsystemet består av ett allergivänligt

skärblad och rundade ändar som skyddar

huden vid rakning.

3 kammar ingår, 3–7 mm

3 kammar ingår så att du kan välja olika längd

på kroppshåret. Sätt fast kammen på

rakhuvudet och trimma hårstråna i fast längd

på 3, 5 eller 7 mm. Du kan även använda

rakhuvudet utan kam för att få ett närmare

resultat. För tjockare hårstrån rekommenderas

förtrimning med fasta kammar.

Raka ryggen

Ta enkelt bort hår på ryggen. Det här tillbehöret

är särskilt utformat för enkel borttagning av hår

på ryggen.

Laddningsbart batteri

NiMH-batteri med hög effekt för hela kroppen,

med 50 minuters sladdlös användning efter 1

timmes laddning. Batterilampan anger

strömstatus, när batteriet är svagt eller

fulladdat.

Helt säker att använda i duschen

Ger ett bekvämt och nära resultat i eller utanför

duschen. Kroppstrimmern är helt vattentålig, så

att du kan skölja den ren när du är klar. För

längre hårstrån kan det hända att

trimningsprestandan är bättre på torrt hår.

Ergonomiskt grepp

Gummigreppet är utformat för enkel hantering

även när det är vått, så att du får bättre kontroll

vid användning i eller utanför duschen.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att

hålla länge. De omfattas av en

världsomfattande garanti som gäller i 2 år, har

spänning för användning i hela världen och

behöver inte oljas.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

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

Rygghandtag

Ställning: Laddningsställ

Lättanvänd

Våt och torr: Tvättbar, Går att använda i

duschen och lätt att rengöra

Säkrade längdinställningar

Användning: Sladdlös användning

Underhållsfritt: Ingen olja behövs

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Effekt

Batterityp: NiMh

Driftstid: 50 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Service

2 års världsomfattande garanti
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