
 

 

Philips Bodygroom
Kroppspleiesystem

for hele kroppen

TT2021
Trim og barber hele kroppen

Verdens beste Bodygroom
Alt-i-ett kroppspleiesystem, eksklusivt for menn, som trimmer og barberer alle områder 
på kroppen. Det er trygt og enkelt.

Best mulig ytelse som føles fantastisk
• Sikker med mindre irritasjon for svært komfortabel barbering
• Trim og barber hele kroppen

Gir maksimal brukervennlighet
• Kan brukes både våt, tørr og i dusjen, og er enkel å rengjøre

Lag det utseendet du ønsker
• Tre kammer for forskjellige hårlengder

Gir optimal kraft
• Ladestativ for praktisk oppbevaring



 Tre kammer følger med

Tre kammer gir tre forskjellige lengdeinnstillinger på 
3, 5 og 7 mm for trygg og enkel trimming av hele 
kroppen

Sikker med mindre irritasjon

Sikker med mindre irritasjon for svært komfortabel 
barbering

Oppbevarings- og ladestativ

Ladestativet for praktisk oppbevaring sørger for at 
apparatet er fulladet og klart til bruk

Trim og barber

Denne barbermaskinen kan både trimme og barbere 
alle kroppssoner.

Våt og tørr bruk

Apparatet, som er 100 % vanntett, gjør det enkelt å 
trimme og barbere kroppen i dusjen, og er enkel å 
rengjøre
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Spesifikasjoner
Kuttesystem
• Kutter, bredde: 32 mm
• Antall lengdeinnstillinger: 3
• Barberingselement: Folie med to 

presisjonstrimmere

Enkel bruk
• Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring
• Trådløs
• Våt og tørr: Kan brukes i dusjen og rengjøres 

enkelt

Strømsystem
• Ladetid: 8 timer
• Driftstid: 50 minutter
• Bruk: Kun trådløs

Tilbehør
• Oppbevarings- og ladestativ

Service
• To års verdensomspennende garanti

Lag det utseendet du ønsker
• Stiler: Barber og trim kroppen

Trimming og barbering med gode 
resultater
• Barberingssystem: Skjærefolie for tettere 

barbering
• Skin Comfort: Hudvennlig skjærehode
•
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