
 

Duschsäker trimmer

Bodygroom 7000

 
Kroppsrakning- och trimning

Integrerad trimmer, 3–11 mm

Justerbart huvud, 5 längder (3-
11 mm)

80 min sladdlös användning

 

BG7025/15

Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning

eller rakning

Utformad för att skydda, även vid intimrakning

Ta bort hår på kroppen på ett smidigt sätt. Med Philips dubbelsidiga

bodygroomer kan du välja mellan att ta bort håret helt eller behålla kortare stubb.

Trimmerkammen har fem längdinställningar för att kunna användas på hela

kroppen medan rakhuvudet anpassar sig efter kroppens konturer och ger en nära,

bekväm rakning. Den här modellen har vår längsta batteritid med 80 minuters

sladdlös användning efter endast en timmes laddning.

Hudvänlig prestanda

Trimma eller raka alla delar av kroppen bekvämt och säkert

Nära rakning som följer kroppens konturer

Lättanvänd

Blad i rostfritt stål och justerbar kam

Rundade kanter och allergivänliga skärblad

80 minuters sladdlös användning efter en 1 timmes laddning

100 % vattentät för användning i duschen

För lång hållbarhet

Designad för att hålla länge



Duschsäker trimmer BG7025/15

Funktioner

Trimma eller raka alla delar av kroppen

bekvämt och säkert

Med Philips Bodygroom 7000 kan du raka och

trimma hela kroppen från halsen och nedåt.

Den är utformad för att vara en skonsam och

behaglig trimningslösning för rygg, axlar, bröst,

mage, armhålor, armar, intima områden och

ben.

Nära rakning som följer kroppens konturer

Bodygroomerns flexibla rakhuvud rör sig i alla

riktningar och anpassar sig till kroppens

konturer. Det ger en nära och bekväm rakning.

Blad i rostfritt stål och justerbar kam

Den inbyggda trimmern och justerbara

kammen är utformad för att klara av även

tjockare hårstrån. Trimmerns stålblad är

självslipande och håller sig extra vassa och

effektiva, samtidigt som bladens rundade

kanter ger en skonsam kontakt med huden.

Kammen har fem längdinställningar så att du

kan välja exakt den längd du vill ha, från 3 till

11 mm, alternativt använda rakhuvudet på

andra sidan för ett närmare resultat.

Rundade kanter och allergivänliga skärblad

Rakhuvudets patenterade, rundade kanter

tillsammans med en hypoallergen beläggning

över skärbladen skyddar huden medan du rakar

dig.

100 % vattentät för användning i duschen

Trimma och raka bekvämt, i eller utanför

duschen, i vått eller torrt. Rengör genom att helt

enkelt skölja trimmern under kranen.

Designad för att hålla länge

Alla Philips Bodygroomers har två års

världsomfattande garanti. De är gjorda för att

hålla. Du behöver aldrig smörja dem, och de är

kompatibla med all världens olika elektriska

standarder.

80 minuters sladdlös användning efter en 1

timmes laddning

80 minuters sladdlös användning efter 1

timmes laddning. Batterilampan lyser grönt när

batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10

minuters användning återstår.



Duschsäker trimmer BG7025/15

Specifikationer

Klippsystem

Rakningselement: Skärblad med två förtrimrar

Hudkomfort: Hudvårdssystem

Lättanvänd

Säkrade längdinställningar

Användning: Sladdlös användning

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: Fem justerbara

längdinställningar

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 80 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Fodral: Förvaringsfodral

Service

2 års global garanti
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