
 

 

Philips Bodygroom
system för trimning av 
kroppshår

50 min
Rörligt 3D-huvud 8 timmars 
laddning

TT2039
Ökad komfort, snabbare resultat

Välj den stil du vill ha – nedanför halsen. Växla mellan rakning och trimning med en enkel 
handledsrörelse. Rakhuvudet anpassar sig efter din kropps konturer, och trimmern har 
rundade kanter för att ge den mest bekväma trimningen och rakningen.

Lättanvänd
• Batterilampan visar batteriets status (låg/full)
• 2 års garanti, spänning för användning i hela världen, ingen olja behövs
• 100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring
• Mjukt handtag för maximal kontroll
• Vikbart ställ för laddning och förvaring
• 50 minuters sladdlös användning efter 8 timmars laddning

Modell med två huvuden
• Växla mellan rakning och trimning med en enkel handledsrörelse
• Rakning och trimning för hela kroppen

Hudvänliga prestanda
• Hudvänliga och högeffektiva trimmerblad
• Hypoallergen rakapparat och pärlformade kanter förhindrar hudirritation
• 2-vägs flexibelt rakhuvud för en nära rakning
• Trimnings- och rakhuvud rakar längre hår med ett enda drag



 100 % vattentät
Trimma och raka bekvämt, i eller utanför duschen, i 
vått eller torrt. Rengör genom att helt enkelt skölja 
trimmern under kranen.

2-vägs flexibelt rakhuvud
Rakhuvuden anpassar sig efter din kropps kurvor för 
en nära och mer behaglig rakning.

Batterilampa

Batterilampan lyser grönt när batteriet är fulladdat 
och blinkar orange när 10 minuters användning 
återstår.

För lång hållbarhet
Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla 
länge. De omfattas av en världsomfattande garanti 
som gäller i 2 år, har spänning för användning i hela 
världen och behöver inte oljas.

Laddningsställ

Det vikbara laddningsstället är utvecklat för att få 
plats även i de minsta utrymmen. Du kan ställa det 
var du vill eller ta det med dig på resan.

Modell med två huvuden
Välj den stil du vill på området nedanför halsen med 
den enda allt-i-ett-trimmern. Modellen med två 
huvuden gör att det är enkelt att raka och trimma 
hår på olika kroppsdelar.

Laddningsbar
Batteriet varar i 50 minuter efter 8 timmars laddning.

Hudvänlig rakapparat
Ett hypoallergent skärblad och patenterade 
pärlformade kanter förhindrar hudirritation och ger 
en tillförlitligt jämn kroppstrimning.

Hudvänlig och högeffektiv
Rakapparatens stålblad stryker lätt mot varandra och 
slipas därmed medan du trimmar! Bladen håller sig 
supervassa så att de alltid kapar hårstråna snyggt och 
effektivt, men har rundade bladändar och kammar 
för att förhindra hudirritation.

Mjukt handtag
Med det mjuka gummihandtaget får du ett optimalt 
grepp även det är vått, för bättre kontroll vid 
användning.

Trimma och raka alla kroppsdelar
Säker och behaglig för rakning av underarmar, 
bröstkorg, mage, rygg, axlar, ljumskområde och ben.

Trimnings- och rakhuvud
Med ett enda drag får du en hudvänlig och behaglig 
rakning på alla kroppsdelar.

Trimmer med 5 längdinställningar
Ange och lås din önskade längdinställning från 3 till 11 
mm för behaglig och hudvänlig trimning av olika 
kroppsdelar
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Specifikationer
Service
• 2 års världsomfattande garanti

Tillbehör
• Förvarings- och laddningsställ

Skapa det utseende du vill ha
• Stilar: Raka och trimma kroppen

Klippsystem
• Bredd på klippenheten: 32 mm
• Antal längdinställningar: 5
• Rakningselement: Skärblad med två förtrimrar
• Trimningselement: Integrerad

Design
• Legering: Kromat hölje, Lysdiodsindikator
• Enkelt grepp: Mjukt gummigrepp
• Allt-i-1-design: Två huvuden, rakapparat och 

trimmer

Lättanvänd
• Säkrade längdinställningar
• Våt och torr: Går att använda i duschen och lätt att 

rengöra
• Laddningsindikator: 1 lysdiod
• Sladdlös
• Inbyggt trimnings- och rakhuvud: Nära rakning i ett 

drag
• LED-indikatorlampa: Laddnings- och batterinivå

Strömförsörjning
• Laddningstid: 8 timmar
• Drifttid: 50 minuter
• Användning: Endast utan sladd

Tillbehör
• XS-trimkam

Trimnings- och rakningsprestanda
• Rörligt 3D-huvud: Följer kroppens konturer
• Raksystem: Skärblad för nära rakning
• Hudkomfort: Hudvänligt rakhuvud
• Trimningssystem: 5 integrerade längdinställningar
•
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