
Bikinitrimmer

BikiniGenie

 
Trimmen en stylen

Trimhoofd voor de bikinilijn

Opzetbare kam

 

BRT381/15

De veilige en gemakkelijke manier voor een

mooie bikinilijn

Trimmen en stylen

Genoeg van huidirritatie, sneetjes en wondjes? Houd uw bikinilijn perfect in model

met de Philips BikiniGenie-trimmer. Ideaal voor snel en veilig trimmen, modelleren

en stileren.

Nauwkeurig trimmen

Inclusief opzetbare kam om het haar tot 3 mm lengte te trimmen.

Trimhoofd voor de bikinilijn trimt de haren nauwkeurig tot 0,5 mm.

Veilig en doeltreffend

Afgeronde snijtandjes trimmen het haar effectief weg en beschermen de huid.

Eenvoudige navigatie

Ergonomisch design voor eenvoudig manoeuvreren rond de bikinilijn.

Handig

Werkt op batterijen voor een optimaal gebruiksgemak.

Inclusief etui waarin alles kan worden opgeborgen.

Schoonmaakborsteltje meegeleverd om de trimmer hygiënisch schoon te houden



Bikinitrimmer BRT381/15

Kenmerken Specificaties

Opzetbare trimkam

Speel met lengte! Klik de trimkam op het

trimhoofd en trim uw haar nauwkeurig tot 3 mm

lengte.

Trimhoofd voor de bikinilijn

Het trimhoofd trimt het haar van de bikinilijn tot

0,5 mm, voor een verzorgde look.

Trimhoofd met afgeronde snijtandjes

Dankzij de afgeronde snijtandjes kunt u in een

handomdraai veilig en effectief uw bikinilijn

trimmen. Zonder wondjes of sneetjes.

Draagbaar

Snoeren zijn niet meer nodig! BikiniGenie

wordt van stroom voorzien door een batterij.

Een AA-batterij wordt meegeleverd.

Opbergetui

Aantrekkelijk opbergetui waarin u alles kunt

opbergen.

Reinigingsborsteltje

Zorg dat uw trimmer schoon en hygiënisch

blijft met het bijgeleverde reinigingsborsteltje.

Ergonomisch design

Dankzij het handige ergonomische handvat

kunt u uw bikinilijn gemakkelijk trimmen en

modelleren.

 

Kenmerken

Trimhoofd voor de bikinilijn

Opzetbare trimkam: trimt tot 3 mm

Nat en droog gebruik

Reinigingsborsteltje

Opbergetui

Ergonomisch design

Garantie

2 jaar

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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