
 

Vandafvisende
kropstrimmer

Bodygroom series
3000

 
Hudvenlig shaver

1 kam, lige til at klikke på, 3 mm

50 min. ledningsfri/8 t.
opladning

 

BG3010/15

Blid barbering af kroppen
Designet til at beskytte selv følsomme områder

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

hudkomforten. Du kan bruge den hudvenlige shaver eller trimme med den

medfølgende 3 mm-kam.

Hudvenlig funktion

Beskyttende pleje af hele kroppen

Beskytter huden under barbering og trimning

Indeholder 1 kam til en naturlig trimning (3 mm)

Nem at anvende

50 minutters brug uden ledning efter 8 timers opladning

Til våd eller tør brug

Nem at holde på

Bygget til at holde

Garanti for købsbeskyttelse



Vandafvisende kropstrimmer BG3010/15

Vigtigste nyheder

Pleje af hele kroppen

Nu kan du trygt trimme og barbere dig overalt

på kroppen med blot ét redskab. Philips-

trimmeren til mænd er til hele kroppen og

klipper hår i 3 forskellige længder for et rent og

ensartet resultat på ryg, skuldre, bryst, mave,

underarm, arme, lysken og ben.

Hudvenlig kropsshaver

Kropstrimmeren til mænd er designet til at

fange kort, langt og tykt hår i et enkelt strøg.

Skærhovedet har patenterede afrundede

spidser og en allergivenlig folie, der beskytter

huden mod rifter og snitsår.

Kropskam med to retninger

1 kam medfølger til en naturlig 3 mm trimning.

Sæt kammen på shaveren for at trimme hårene

til en fast længde på 3 mm. Du kan bruge

shaveren uden kammen for et tættere resultat.

Til tykkere hår anbefales fortrimning med

kammen.

Genopladelige batterier

Kraftfuldt genopladeligt batteri til brug på hele

kroppen med 50 minutters ledningsfri brug

efter 8 timers opladning. Batteriindikatoren

viser strømstatus, når batteriet er næsten tomt

eller fuldt.

100 % vandafvisende

Kropstrimmeren til våd og tør brug er 100 %

vandafvisende, så du kan bruge den i eller

uden for brusebadet. Det bedste resultat opnås

ved at bruge den til tørt hår, før du tager

brusebad.

Ergonomisk greb

Din kropstrimmer er nem at holde og

manøvrere med et ergonomisk gummigreb, der

giver en mere kontrolleret trimning. 

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er

bygget til at holde. De leveres med en 2 års

garanti, og de skal aldrig smøres.
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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: 1 fast

længdeindstilling

Tilbehør

Kam: 1 kropskam (3 mm)

Strøm

Driftstid: 50 minutter

Opladning: Fuld opladning på 8 timer

Batteritype: Ni-MH

Brugervenlig

Wet & Dry: Vaskbar, Nem at rengøre, tåler

vand

Sikrede længdeindstillinger

Betjening: Trådløs brug

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

 

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2021‑12‑13

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 38437 26

www.philips.com

http://www.philips.com/

