
 

Bikinitrimmer

Essential

 
Trimmen, scheren en stylen

 

BRT383/15

Veel, weinig of geen haar... daarbeneden
Zachte en eenvoudige styling van uw bikinilijn

Trim, scheer of style gevoelige gebieden op zachte wijze. Onze bikinilijntrimmer is

ontworpen voor veiligheid en effectiviteit, zodat u geïrriteerde huid en ingegroeide

haren kunt voorkomen.

Nauwkeurig trimmen en scheren

Klein trimhoofd voor nauwkeurige resultaten

Opzetbare trimkammen voor verschillende lengtes

Minischeerhoofd meegeleverd voor een net resultaat na het trimmen

Veilig en doeltreffend

Afgeronde uiteinden trimmen het haar effectief en beschermen de huid

Eenvoudig en moeiteloos gebruik

Ergonomische handgreep voor veilig en comfortabel stylen

Draagbaar design, werkt op batterijen

Afspoelbaar trimhoofd voor optimale hygiëne

Etui

Schoonmaakborsteltje meegeleverd om de trimmer hygiënisch schoon te houden



Bikinitrimmer BRT383/15

Kenmerken

Klein trimhoofd

Style of modelleer uw bikinilijn. Gebruik het

kleine trimhoofd voor het gewenste resultaat

en trim tot 0,5 mm.

Afgeronde trimuiteinden

Dankzij de afgeronde trimuiteinden kunt u in

een handomdraai veilig en effectief uw

bikinilijn trimmen. Zonder wondjes of sneetjes.

2 opklikbare trimkammen

Probeer verschillende lengtes en stijlen. Kies

0,5, 3 of 5 mm voor een gelijkmatige,

verzorgde bikinilijn.

Minischeerhoofd

Bevestig na het trimmen het

precisiescheerhoofd voor een nog strakker

resultaat.

Ergonomische handgreep

De ergonomische handgreep biedt stevige en

comfortabele grip, zodat u volledige controle

hebt over uw stylingroutine.

Draagbaar en gebruiksvriendelijk

Deze bikinilijntrimmer kan eenvoudig mee op

reis en is altijd klaar voor gebruik. Omdat het

apparaat op batterijen werkt, kunt u eenvoudig

elk gebied trimmen zonder dat er snoeren in de

weg zitten.

Afspoelbaar trimhoofd

Afspoelbaar trimhoofd voor extra hygiëne en

eenvoudig schoonmaken.

Etui

Inclusief etui waarin alles kan worden

opgeborgen.

Reinigingsborsteltje

Zorg dat uw trimmer schoon en hygiënisch

blijft met het bijgeleverde reinigingsborsteltje.

 



Bikinitrimmer BRT383/15

Specificaties

Kenmerken

Minischeerhoofd

Afgeronde trimuiteinden

Opbergetui

Accessoires

Opzetbare trimkam: 3 mm, 5 mm

Gebruiksgemak

Nat en droog te gebruiken

Draagbaar

Ergonomische handgreep

Afspoelbaar trimhoofd

Reinigingsborsteltje

Service

Garantie: 2 jaar
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