
Bodygroom

Bodygroom
 

Pro

 

BG2040

Ultimativ komfort
Følger kroppens konturer tæt

En ægte alt-i-én kropstrimmer, der udelukkende er til mænd. Trimmeren er

designet til at give den mest behagelige fornemmelse ved trimning eller barbering,

så din hud føles fantastisk.

Hudvenlig: Bedste præstation, som føles fantastisk

Trim og barber alle kropszoner med optimal komfort

Allergivenlig skærfolie og patenterede "pearl tips"

Afrundede spidser sikrer skånsom hudkontakt

Nem at bruge: Maksimal brugervenlighed

Ergonomisk gummigreb for maksimal kontrol

100% vandtæt til brug i brusebadet og nem rengøring

Express yourself: Skab det look, du ønsker

5 længdeindstillinger til forskellige længder kropshår

til en tæt barbering, der følger kroppens konturer

Komfort: Optimal styrke

50 minutters ledningsfri brug efter 1 times hurtig opladning

Viser batteristatus



Bodygroom BG2040/34

Vigtigste nyheder

Design med dobbelt funktion

Trimme- og shaverfunktion i hver sin ende.

Trimmehoved med 5 integrerede

længdeindstillinger, kam til forskellige

hårlængder og skærhoved til en tæt barbering.

Trimmer

Vælg og fastlås den ønskede længdeindstilling

for praktisk og hudvenlig trimning af alle

kropszoner.

3D vipbart hoved

3-dimensionelt vipbart hoved tilpasser sig alle

din krops kurver, så du får en tæt og behagelig

barbering.

Shaver, der beskytter huden

Allergivenlig metalskærfolie og patenteret

"pearl tip"-trimmer forebygger hudirritation for

ultimativ komfort.

Hudvenlig trimmer

Afrundede spidser giver en nænsom berøring

mod huden, mens de skarpe skær leverer en

effektiv trimning.

Hurtig opladning

Batteriet leverer mere end 50 minutters

ledningsfri brugstid efter 1 times opladning og

10 minutter efter 10 minutters lynopladning.

Batteriindikator med lys

Fuldt opladet batteri indikeres med et konstant

grønt lys. Når der er ca. 10 minutters kapacitet

tilbage, blinker lyset orange.

Ergonomisk greb

Stribede gummigreb i begge sider sikrer

optimalt greb, selv i våd tilstand, for bedre

kontrol under behandlingen.

Wet & Dry

Produktet er 100% vandtæt og kan derfor også

anvendes i brusebadet. Dette sikrer

komfortabel trimning og barbering af kroppen

samt nem rengøring af produktet.
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Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 5

Barberingsenhed: Skærfolie med to

fortrimmere

Trimningsenhed: Integreret

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Opladeindikator: 1 LED

Ledningsfri

Integrerede skær til trimning og barbering:

Tæt barbering i én bevægelse

LED-indikator: Opladning og batteriniveau

Wet & Dry: Kan bruges i brusebadet og er nem

at rengøre

Strømkilde

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 50 minutter

Anvendelse: Kun uden ledning

Design

Overflade: Kromhus, LED-indikator

Alt-i-1-design: 2 hoveder, shaver og trimmer

Easy Grip: Blødt gummihåndtag

Tilbehør

Opbevarings- og opladestander

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Barber og trim din krop

Tilbehør

XS-trimmerkam

Trimnings- og barberingsfunktion

3D vipbart hoved: Følger kroppens konturer

Barberingssystem: Skærfolie giver tæt

barbering

Blid mod huden: Hudvenlige skær

Trimmesystem: 5 indbyggede

længdeindstillinger
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