
 

Kroppstrimmer til
dusjen

Bodygroom series
3000

 
Hudvennlig barbermaskin

Én påklikkbar kam, 3 mm

50 min trådløs bruk / 8 t lading

 

BG3010/15 Glatt kroppsbarbering
Beskytter selv sensitive områder

Med Series 3000 kan du enkelt fjerne hår, uten at det går utover komforten. Du kan

bruke den hudvennlige barbermaskinen eller trimmeren ved å klikke på kammen

på 3 mm.

Hudvennlig ytelse

Beskyttende kroppspleie fra topp til tå

Beskytter huden under barbering eller trimming

Én kam for et naturlig trimmeresultat (3 mm) følger med

Lett å bruke

50 minutters trådløs bruk etter åtte timers lading

Bruk våt eller tørr

Enkel å holde

Laget for å vare

Garanti for kjøpsbeskyttelse



Kroppstrimmer til dusjen BG3010/15

Høydepunkter

Kroppspleie fra topp til tå

Utformet for å være sikker og komfortabel for

armhulene, brystkassen og magen, skuldrene,

lysken og bena. Den hudvennlige

barbermaskinen får tak i og klipper hår som har

ulik lengde.

Hudvennlig kroppsbarbermaskin

Kroppspleiesystemet for menn er utformet for å

fange kort, langt og tykt hår i én bevegelse.

Skjærehodet har patenterte avrundede tupper

og en hypoallergenisk folie som beskytter

huden mot kutt og sår.

Toveis kam til kroppspleie

Én kam på 3 mm følger med for et naturlig

trimmeresultat. Fest kammen på

barberingssystemet for å trimme håret til en

jevn lengde på 3 mm. Du kan bruke

barberingssystemet uten kammen for en tettere

barbering. Det anbefales å trimme tykt hår med

kammen før du barberer deg.

Oppladbart batteri

Et kraftig oppladbart batteri med 50 minutters

trådløs bruk etter åtte timers lading for bruk på

hele kroppen. Indikatorlampen for batteristatus

viser når batterinivået er lavt eller fullt.

100 % vannbestandig

Det våte og tørre kroppspleiesystemet er 100 %

vanntett, slik at du kan bruke det både i og

utenfor dusjen. Du oppnår best resultat hvis du

bruker den på tørt hår før du dusjer.

Ergonomisk håndtak

Kroppspleiesystemet er enkel å holde og

manøvrere, med et ergonomisk gummihåndtak

som gir deg kontroll når du trimmer. 

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er laget for å vare.

De har 2 års garanti, og du trenger aldri å

smøre dem.



Kroppstrimmer til dusjen BG3010/15

Spesifikasjoner

Klippesystem

Klipper, bredde: 32 millimeter

Barberingselement: Folie med to

presisjonstrimmere

Hudkomfort: System for hudkomfort, Behagelig

på sensitive områder

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: Én lengdeinnstilling

Tilbehør

Kam: Én kam til kroppspleie (3 mm)

Drift

Driftstid: 50 minutter

Lading: Full lading etter 8 timer

Batteritype: Ni-MH

Enkel i bruk

Våt og tørr: Alt kan vaskes, Enkel rengjøring og

kan brukes i dusjen

Sikrede lengdeinnstillinger

Drift: Trådløs bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Service

To års verdensomspennende garanti
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