
 

Vandafvisende
kropstrimmer

Bodygroom 7000

 
Kropsbarbering- og trimning

Tilpasset til sarte områder

Justerbart hoved, 5 længder (3-
11 mm)

80 min. trådløs brug

 

BG7025/15

Dobbeltægget bodygroomer til behagelig

trimning eller barbering
Udformet til at være skånsom – også ved intimbarbering

Med Philips’ dobbeltæggede bodygroomer kan du vælge mellem at bevare nogle

korte stubbe eller at fjerne håret helt. Trimmerkammen har fem længdeindstillinger,

så den kan anvendes på hele kroppen, og barberhovedet tilpasser sig efter

kroppens konturer og giver dig en tæt og behagelig barbering. Denne model har

vores længste batteritid og giver dig 80 minutters ledningsfri brug efter kun én

times opladning.

Hudvenlig funktion

Sikker og behagelig barbering eller trimning overalt på kroppen

Tæt barbering, der følger kroppens konturer

Nem at anvende

Blade i rustfrit stål og justerbar kam

Afrundede kanter og allergivenlige skæreblade

80 minutters ledningsfri brug efter 1 times opladning

100 % vandtæt, så den kan bruges under bruseren

Bygget til at holde

Designet til at holde længe
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Vigtigste nyheder

Sikker og behagelig barbering eller trimning

overalt på kroppen

Med Philips’ Bodygroom 7000 kan du barbere

og trimme hele kroppen fra halsen og nedad.

Den er skabt til at være en sikker og behagelig

trimningsløsning til ryg, skuldre, bryst, mave,

armhuler, arme, ben og intimområdet.

Tæt barbering, der følger kroppens konturer

Bodygroomerens fleksible barberhoved kan

bevæge sig i alle retninger og tilpasser sig

efter kroppens konturer. Det giver en tæt og

behagelig barbering.

Blade i rustfrit stål og justerbar kam

Den indbyggede trimmer og justerbare kam er

udformet til også at kunne klare tykkere hårstrå.

Trimmerens stålblade er selvslibende, så de

holder sig ekstra skarpe og effektive, og

bladenes runde kanter sikrer en skånsom

kontakt med huden. Kammen har fem

længdeindstillinger, så du kan vælge lige

præcis den længde fra 3 til 11 mm, som du vil

have, eller også kan du bruge barberhovedet

på den anden side for at få et en tættere

barbering.

Afrundede kanter og allergivenlige

skæreblade

Barberhovedets patenterede runde kanter i

kombination med en allergivenlig belægning

på skærebladene beskytter huden, når du

barberer dig.

100 % vandtæt, så den kan bruges under

bruseren

Behagelig trimning og barbering, i eller under

bruseren, på våd eller tør hud. Nem rengøring

af trimmeren under vandhanen.

Designet til at holde længe

Alle Philips Bodygroomers leveres med to års

garanti over hele verden. Vores trimmere er

designet til at holde. De skal aldrig smøres, og

de er kompatible med elektriske standarder

over hele verden.

80 minutters ledningsfri brug efter 1 times

opladning

80 minutters ledningsfri brug efter 1 times

opladning Batterilampen lyser grønt, når

batteriet er fuldt opladet og blinker orange, når

der er 10 minutters batteritid tilbage.
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Specifikationer

Klippesystem

Barberingsenhed: Skærfolie med to

fortrimmere

Blid mod huden: Hudkomfortsystem

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Betjening: Trådløs brug

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 5 justerbare

længdeindstillinger

Strøm

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 80 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Etui: Opbevaringsetui

Service

2 års verdensomspændende garanti
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