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TT2030/36

Den perfekte avslutning
Selv for de mest sensitive kroppsområder

Det altomfattende kroppspleiesystemet med unikt utformet tilbehør gir deg en

perfekt trim og barbering, selv på sensitive kroppsområder.

Best mulig ytelse som føles fantastisk

Extra-Large XL-trimmer for raske resultater på store områder

Extra-Sensitive XS-trimmer for mer sikkerhet når det trengs

Trimmer med høy ytelse for effektivitet med én bevegelse

Sikker med mindre irritasjon for svært komfortabel barbering

Gir maksimal brukervennlighet

Kan brukes både våt, tørr og i dusjen, og er enkel å rengjøre

Lag det utseendet du ønsker

Fem integrerte lengdeinnstillinger opptil 11 mm

Gir optimal kraft

LED-lampe som angir batterinivå

Ladestativ for praktisk oppbevaring



Kroppspleiesystem TT2030/36

Høydepunkter

Fem integrerte lengdeinnstillinger

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg

av tilgjengelige lengder.

Extra-Large XL-trimmer

Bruk Extra-Large XL-trimmeveiledning for

raske resultater på store områder som bryst,

mage eller bein.

Extra-Sensitive XS-trimmer

Bruk Extra-Sensitive XS-trimmeveiledning hvor

mer sikkerhet er nødvendig, for eksempel på

intimområdet eller armhulene.

Trimmer med høy ytelse

Trimmeren med høy ytelse som er 32 mm bred,

er utformet for å fjerne alle typer kroppshår

med én effektiv bevegelse.

LED-indikator for batterinivå

LED-lampen på apparatet angir om

batterinivået er fullt eller lavt, og om batteriet

lader

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

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: 5

Barberingselement: Folie med to

presisjonstrimmere

Trimmeelement: Vedlegg

Enkel bruk

Sikrede lengdeinnstillinger

Ladeindikator: 1 LED

Vedlikeholdsfri – trenger ikke smøring

Trådløs

LED-indikator: Lading og batterinivå

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

Tilbehør

XL-trimmekam

XS-trimmekam

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑07‑30

Versjon: 11.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

