
 

Douchebestendige
bodygroomer

Bodygroom series
3000

 
Huidvriendelijk scheerapparaat

1 opzetbare kam, 3mm

50 min. draadloos gebruik/8 uur
opladen

 

BG3010/15

Glad scheren voor uw lichaam
Ontworpen om zelfs de gevoeligste plekken te beschermen

De 3000-serie is ontworpen om haar te verwijderen met optimaal huidcomfort. U

kunt scheren met het huidvriendelijke scheerapparaat of trimmen met de trimkam

van 3 mm.

Huidvriendelijke prestaties

Beschermende verzorging voor het hele lichaam

Beschermt de huid tijdens het scheren of trimmen

Inclusief 1 trimkam voor een natuurlijke trim (3 mm)

Gebruiksvriendelijk

50 minuten snoerloos scheren na 8 uur opladen

Nat of droog te gebruiken,

Makkelijk vast te houden

Duurzaam gebouwd

Beschermd dankzij garantie



Douchebestendige bodygroomer BG3010/15

Kenmerken

Ontharing voor het hele lichaam

Nu kunt u vol vertrouwen het haar op uw hele

lichaam trimmen en scheren met één apparaat.

Deze Philips-trimmer voor het hele lichaam

voor mannen snijdt het haar op 3 verschillende

lengtes, voor een strak en gelijkmatig resultaat

op uw rug, schouders, borst, buik, oksels,

armen, schaamstreek en benen.

Huidvriendelijk scheerhoofd voor het hele

lichaam

De bodygroomer voor heren is ontworpen om

kort, lang en dik haar in één beweging te

pakken. Het scheerhoofd heeft gepatenteerde

afgeronde uiteinden en een hypoallergeen

scheerblad om uw huid te beschermen tegen

sneetjes en wondjes.

Tweerichtingslichaamskam

Inclusief 1 trimkam voor een natuurlijk

trimresultaat van 3 mm. Bevestig de trimkam

op het scheersysteem om haar te trimmen op

de vaste lengte van 3 mm. U kunt het

scheersysteem zonder kam gebruiken voor een

korter resultaat. Voor dikker haar wordt

voortrimmen met de trimkam aangeraden.

Oplaadbare batterij

Dankzij de krachtige oplaadbare batterij kunt u

het apparaat voor het gehele lichaam

gebruiken, met 50 minuten snoerloos gebruik

na 8 uur opladen. Het batterijlampje geeft aan

wanneer de batterij bijna leeg of vol is.

100% douchebestendig

Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is

100% waterbestendig, zodat u deze zowel

onder de douche als erbuiten kunt gebruiken.

Gebruik het apparaat op droog haar voordat u

gaat douchen voor de beste resultaten.

Ergonomische handgreep

Uw bodygroomer is eenvoudig vast te houden

en te gebruiken, met een ergonomische

rubberen handgreep voor meer controle tijdens

het trimmen. 

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar garantie en hebben nooit olie nodig.



Douchebestendige bodygroomer BG3010/15

Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 mm

Scheerelement: Blad met twee

precisietrimmers

Huidcomfort: Huidcomfortsysteem, Comfort op

gevoelige plekken

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 1 vaste lengtestand

Accessoires

Kam: 1 lichaamskam (3 mm)

Vermogen

Gebruikstijd: 50 minuten

Opladen: Volledig opladen in 8 uur

Batterijtype: NiMH

Gebruiksgemak

Nat & droog: Volledig wasbaar,

Douchebestendig en eenvoudig schoon te

maken

Vergrendelbare lengtestanden

Bediening: Snoerloos gebruik

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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