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Ultiem comfort
Volgt nauwkeurig de contouren van uw lichaam

Een werkelijk compleet Philips BG2040/34 Bodygroom-systeem, speciaal voor

mannen. Ontworpen voor een zeer comfortabele trim- of scheerbeurt. Uw huid zal

u dankbaar zijn!

Huidvriendelijk: optimale prestaties voor geweldige resultaten

Trim en scheer alle lichaamszones met optimaal comfort

Hypoallergeen scheerblad en gepatenteerde parelvormige trimmeruiteinden

Afgeronde uiteinden voor een zacht contact met uw huid

Gebruiksvriendelijk: ultiem gebruiksgemak

Ergonomische rubberen greep voor maximale controle

100% waterdicht voor gebruik onder de douche en eenvoudig schoonmaken

Laat zien wie u bent: creëer uw eigen look

5 lengte-instellingen voor verschillende lengten lichaamshaar

Voor een glad scheerresultaat dat de contouren van uw lichaam volgt

Handig: optimale scheerkracht

50 minuten draadloos scheren na 1 uur snel opladen

Laat de accustatus zien
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Kenmerken

Ontwerp met twee scheerhoofden

Apparaat met twee hoofden voor een prettige

scheerervaring: een trimhoofd met 5

geïntegreerde kammen waarvan de lengte kan

worden ingesteld voor verschillende

haarlengten en een scheerhoofd voor een glad

scheerresultaat.

Trimmer

Kies en vergrendel de gewenste lengte-

instelling voor een prettig en huidvriendelijk

trimresultaat in alle lichaamszones.

In alle richtingen draaibaar hoofd

Het 3-dimensionale bewegende scheerhoofd

past zich aan elke ronding van uw lichaam aan

voor een glad en comfortabel scheerresultaat.

Huidvriendelijk scheerapparaat

Een hypoallergeen metalen scheerblad en

gepatenteerde parelvormige trimmeruiteinden

zorgen ervoor dat de huid niet geïrriteerd raakt,

voor ultiem lichaamscomfort.

Huidvriendelijke trimmer

De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op

uw huid, terwijl de scherpe snijkanten hoge

trimprestaties leveren.

Snel opladen

De accu biedt meer dan 50 minuten draadloos

gebruik na 1 uur opladen. Een snelle

oplaadbeurt van 10 minuten geeft u 10 minuten

de tijd om te scheren, dus hij is altijd klaar

wanneer u dat bent.

Acculampje

Een volledig opgeladen accu wordt

aangegeven met een groen brandend lampje.

Als u het apparaat nog maximaal 10 minuten

kunt gebruiken begint het oranje lampje te

knipperen.

Ergonomische handgreep

De grepen van gestreept rubber op beide

zijden zorgen voor optimale grip, zelfs wanneer

het apparaat nat is, zodat u meer controle hebt

bij het scheren van uw lichaam.

Nat en droog

De Philips-bodygroom is volledig waterdicht

en daardoor eenvoudig te reinigen. Bovendien

kunt u uw lichaam onder de douche scheren en

trimmen.
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 mm

Aantal lengte-instellingen: 5

Scheerelement: Blad met twee

precisietrimmers

Trimelement: Geïntegreerd

Gebruiksgemak

Vergrendelbare lengtestanden

Oplaadindicator: 1 LED

Snoerloos

Geïntegreerd trim- en scheerhoofd: Een glad

resultaat in één beweging

LED-indicator: Oplaad- en batterijniveau

Nat en droog: Onder de douche te gebruiken

en eenvoudig schoon te maken

Voedingssysteem

Oplaadtijd: 8 uur

Gebruikstijd: 50 minuten

Gebruik: Alleen snoerloos

Ontwerp

Afwerking: Chromen behuizing, LED-indicator

Alles-in-een-ontwerp: Twee hoofden,

scheerapparaat en trimmer

Ligt gemakkelijk in de hand: Zachte, rubberen

handgreep

Accessoires

Opberg- en oplaadstandaard

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Creëer uw eigen look

Stijlen: Scheer en trim uw lichaam

Accessoires

XS trimkam

Optimaal trimmen en scheren

In alle richtingen draaibaar hoofd: Volgt de

contouren van het lichaam

Scheersysteem: Scheerblad voor glad

scheerresultaat

Comfortabel voor de huid: Huidvriendelijk

scheerhoofd

Trimsysteem: 5 geïntegreerde lengte-

instellingen
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