
 

 

Philips
Sist.de raspar/aparar os 
pêlos do homem

Bodygroom

TT2021
Apara e raspa todas as partes do corpo

Agora com fones de ouvido Philips para MP3 player!
O primeiro aparelho desenvolvido para raspar e aparar os pêlos do corpo masculino. É 
seguro e fácil de usar.

Melhor desempenho para um visual excelente
• Cabeças de corte e aparadora integradas para um barbear rente com um único movimento
• Seguro e com menos irritação para aparar os pêlos do corpo com mais conforto
• Apara e raspa todas as partes do corpo

Crie o visual que desejar
• 3 pentes incluídos para pêlos de até 10 mm

Total facilidade de uso
• Pode ser usado durante o banho e com a pele seca e é facilmente lavável

Máxima potência
• Suporte para armazenamento e carregamento: praticidade quando não está em uso



 Cabeças de corte e aparadora integradas
Graças aos pré-aparadores auto-afiadores 
integrados nos dois lados do barbeador, você terá 
um barbear rente com um único movimento mesmo 
em pêlos mais longos.

Seguro e com menos irritação

Seguro e com menos irritação para aparar os pêlos 
do corpo com mais conforto

Sistema de aparar e raspar
Este Bodygroom pode aparar e raspar todas as 
partes do corpo.

3 pentes incluídos

3 pentes incluídos para pêlos de até 10 mm

Uso úmido e seco

Pode ser usado durante o banho e com a pele seca e 
é facilmente lavável

Suporte p/armazenamento e 
carregamento
Suporte para armazenamento e carregamento: 
praticidade quando não está em uso
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Sistema de barbear
• Lâminas que não precisam de manutenção: Não 

precisa ser lubrificado

Garantia
• Dois anos de garantia

Sistema de energia
• Tempo de carregamento: 8 hora(s)

• Recarregável: 8 horas de carga para até 50 minutos 
de uso sem fio

• Tempo de operação: 50 minuto(s)

Acessórios
• Suporte p/armazenamento e carregamento

País de origem
• Fabricado na China
•
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