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Enastående komfort
Följer kroppens konturer på nära håll

En äkta allt-i-ett-trimmer, exklusivt för män. Den är utformad för att vara så bekväm som möjligt under

trimningen eller rakningen, så att huden ska kännas fantastisk.

Bekvämlighet: Optimal kraft

Visar batteristatus

50 minuters sladdlös användning efter 8 timmars laddning

Lättanvänd: Maximalt lättanvänd

Ergonomiskt gummihandtag för bästa kontroll

100 % vattentät för användning i duschen och enkel att rengöra

Uttryck dig: Skapa det utseende du vill ha

för en nära rakning som följer kroppens konturer

5 längdinställningar för olika kroppshårslängder

Hudvänlig: Bästa prestanda och fantastisk känsla

Trimma och raka alla kroppsdelar med högsta bekvämlighet

Rundade kanter ger mjuk kontakt med huden

Hypoallergent skärblad och patenterade pärlformade kanter
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Funktioner

Rörligt 3D-huvud

Tredimensionellt roterande huvud anpassar sig

till kroppens konturer för en nära och behaglig

rakning.

Batterilampa

Ett fulladdat batteri visas med ett fast grönt

sken. När det är minst 10 minuter

användningstid kvar blinkar lampan orange.

Utvecklad med två huvuden

Apparaten med två huvuden ger en bekvämare

upplevelse: trimhuvud med kam med 5

integrerade längdinställningar för olika

hårlängder och rakhuvud för en nära rakning.

Ergonomiskt grepp

De randiga gummihandtagen på sidorna ger

bästa grepp, även när de är våta så att du får

bättre kontroll när du trimmar kroppen.

Laddningsbar

Batteriet ger mer än 50 minuters sladdlös

användning efter uppladdning i 8 timmar.

Hudvänlig trimmer

Rundade kanter ger huden en slät känsla

medan de skarpa knivbladen ger en trimmer

med höga prestanda.

Rakapparat som skyddar huden

Ett hypoallergent skärbladshuvud i metall och

patenterad trimmer med pärlformad kant

förhindrar hudirritation och ger optimal komfort

för kroppen.

Trimmer

Välj och lås din önskade längdinställning för

behaglig och hudvänlig trimning av alla

kroppsdelar.

Våt och torr

Tack vare 100 % vattentäthet är det bekvämt att

trimma och raka kroppen i duschen samt göra

rent.
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Specifikationer

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Antal längdinställningar: 5

Rakningselement: Skärblad med två förtrimrar

Trimningselement: Integrerad

Trimnings- och rakningsprestanda

Rörligt 3D-huvud: Följer kroppens konturer

Raksystem: Skärblad för nära rakning

Hudkomfort: Hudvänligt rakhuvud

Trimningssystem: 5 integrerade

längdinställningar

Lättanvänd

Säkrade längdinställningar

Laddningsindikator: 1 lysdiod

Sladdlös

Inbyggt trimnings- och rakhuvud: Nära rakning

i ett drag

Lysdiodsindikator: Laddnings- och batterinivå

Våt och torr: Går att använda i duschen och

lätt att rengöra

Strömförsörjning

Laddningstid: 8 timmar

Drifttid: 50 minuter

Användning: Endast utan sladd

Design

Legering: Kromat hölje, Lysdiodsindikator

Allt-i-1-design: Två huvuden, rakapparat och

trimmer

Enkelt grepp: Mjukt gummigrepp

Tillbehör

Förvarings- och laddningsställ

Service

2 års världsomfattande garanti

Skapa det utseende du vill ha

Stilar: Raka och trimma kroppen

Tillbehör

XS-trimkam
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