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Vertrouw de BikiniGenie
Veilige en gebruiksvriendelijke trimmer voor een gladde

bikinilijn

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.

Precies en veilig in gebruik

Afgeronde uiteinden voor veilig, nauwkeurig haar verwijderen

Gebruiksgemak

Ergonomisch handvat speciaal ontworpen voor de bikinilijn.

Schoonmaken is snel en gemakkelijk!

Geschikt voor AA-batterijen voor gebruik waar en wanneer u wilt.

Ontwerp

Leuk klein ontwerp met een speelse kleur.



Bikinitrimmer HP6381/20

Kenmerken Specificaties

Veilig Trimhoofd

Dankzij de afgeronde uiteinden kunt u in een

handomdraai veilig uw bikinilijn trimmen,

modelleren en stileren.

Eenvoudige navigatie

Dankzij het handige ergonomische handvat

kunt u uw bikinilijn gemakkelijk trimmen,

scheren en modelleren.

Ontwerp

De Philips BikiniGenie is ontworpen voor het

oog. Met het smalle, leuke ontwerp en de

vrolijke kleur kunt u er thuis en op het strand

mee voor de dag komen. Geen gedoe, geen

gerommel, gewoon de aan-uitknop aan de

zijkant van het apparaat omzetten en u kunt

aan de slag. Plaats het trimhoofd tegen het

haar dat u wilt verwijderen en beweeg het

tegen de richting van de haargroei in. Houd

voor het beste resultaat de huid strak tijdens

het trimmen.

Schoonmaken

Schoonmaken is snel en gemakkelijk.

Verwijder alleen het scheerhoofd en was het.

Probeer de Philips BikiniGenie zo veel

mogelijk droog te houden voor een langere

levensduur.

Batterij

Geschikt voor AA-batterijen voor onberispelijke

resultaten waar en wanneer u wilt!

Ontwerp

Kleur: Roze

Handvat: Gemakkelijk vast te houden,

Rubberen greep

Gebruiksgemak

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar

Batterij: Snoerloos gebruik

Draagbaarheid: Draagbaar & Compact

Vermogen

Batterijtype: AA

Service

2 jaar garantie

Performance

Trimmen en stylen: Geïntegreerde

uitklaptrimmer
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