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Plus

til de mest følsomme områder

 

TT2030 Den perfekte finish
Også til de mest følsomme områder på kroppen

Kropsplejesystemet er til hele kroppen og har unikt designet tilbehør: til perfekt

trimning og barbering – også på de mest følsomme områder på kroppen.

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Ekstra stor XL-trimmer giver hurtige resultater på store områder

Den ekstra sensitive XS-trimmer giver en mere sikker trimning, når det er nødvendigt

Højeffektiv trimmer, der giver effektiv trimning i én bevægelse

Sikker og med mindre irritation – giver den mest komfortable kropspleje

Maksimal brugervenlighed

Til våd og tør brug, kan anvendes i bruseren og er nem at rengøre

Skab det look, du ønsker

5 indbyggede længdeindstillinger op til 11 mm

Giver optimal kraft

LED-lys for batteriniveauindikator

Opladestander til praktisk opbevaring
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Vigtigste nyheder

5 indbyggede længdeindstillinger

Vælg og lås din ønskede længde inden for et

alsidigt udvalg af mulige længder.

Ekstra stor XL-trimmer

Brug den ekstra store XL-trimmekam til at opnå

hurtige resultater på store områder som f.eks.

brystet, maven, ryggen og benene.

Ekstra Sensitiv XS-trimmer

Brug den ekstra sensitive XS-trimmekam, når

trimningen skal være mere sikker, f.eks. på

intime områder af kroppen eller under armene.

Højeffektiv trimmer

Den højtydende 32 m brede trimmer er udviklet

til at fange alle slags kropshår og give en

effektiv trimning i én bevægelse.

LED-indikator for batterikapacitet

LED-lys på apparatet viser, når batteriet er

fuldt, lavt eller under opladning

Sikker og med mindre irritation

Sikker og med mindre irritation – giver den

mest komfortable kropspleje

Opbevarings- og opladestander

Opladestanderen giver en praktisk opbevaring

og sikrer, at apparatet er fuldt opladet og klar til

brug

Våd og tør brug

100 % vandtæt apparat gør det praktisk at

trimme og barbere kroppen, og det er nemt at

rengøre

 



Bodygroom TT2030/10

Specifikationer

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 5

Barberingsenhed: Skærfolie med to

fortrimmere

Trimningsenhed: Vedhæftning

Brugervenlig

Sikrede længdeindstillinger

Opladeindikator: 1 LED

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Ledningsfri

LED-indikator: Opladning og batteriniveau

Wet & Dry: Kan bruges i brusebadet og er nem

at rengøre

Strømkilde

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 50 minutter

Anvendelse: Kun uden ledning

Tilbehør

Opbevarings- og opladestander

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Barber og trim din krop

Tilbehør

XL-trimmerkam

XS-trimmerkam
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