
 

med justerbar kropstrimmer
og barberhoved, vandtæt

Bodygroom series 7000

 
Barberhovedet følger kroppens
konturer

5 længder ( 3-11 mm)

Hudvenligt skærenhed og
trimmerkamme

Dobbeltsidet design

 

TT2040/32

Dobbeltægget Bodygroomer for behagelig

trimning eller barbering

Fra halsen og ned

Føl dig velplejet og frisk med Philips Bodygroomer Series 7000. BodyGroom er

dobbeltægget. I den ene ende får du kropstrimmeren, i den anden ende skraber til

kropsbarbering. Du kan veksle mellem barbering og trimning bare ved at vende

den om. Barberhovedet tilpasser sig efter kroppens konturer, og trimmeren har

patenterede dråbeformede kanter for at give en hudvenlig trimning. Anvendes på

hele kroppen: under armene, brystkasse, mave, ryg,

Hudvenlig funktion

Tæt barbering, der følger kroppens konturer

Afrundede spidser og allergivenlig folie giver hudkomfort

Trimmer med 5 længdeindstillinger

Nem at anvende

50 min. ledningsfri brug efter 1 times opladning

100 % vandtæt til brug i badet og for nem rengøring

Bygget til at holde

Designet til at holde i lang tid



med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt TT2040/32

Vigtigste nyheder Specifikationer

Følger kroppens konturer

Philips Bodygroomers barberhoved tilpasser

sig efter kroppens konturer for tæt og behagelig

barbering.

Hudvenlige spidser og folie

Trimmer- og skraberdelene til denne

Bodygroomer er fremstillet af hypoallergent

materiale. Materialet er specielt udviklet, for at

huden ikke bliver irriteret efter trimning.

Desuden har bladspidsen og kamme en

patenteret dråbeform for at forhindre

hudirritation.

Integreret trimmer med kam

Vi har udviklet denne trimmer til de områder af

kroppen, hvor du ikke vil være helt glatbarberet,

men bare gerne vil trimmes lidt.

Trimmerhovedet er justerbart, så du kan

indstille præcis den længde du ønsker.

Længdeindstillinger fra 3 til 11 mm.

Genopladelige batterier

Batteriet giver mere end 50 minutters

ledningsfri brug efter 1 times opladning. En

hurtigopladning i 10 minutter giver dig 10

minutters behandlingstid, så produktet er altid

klar til dig, når du ikke har så meget tid.

100 % vandafvisende

Behagelig trimning og barbering, i eller under

bruseren, på våd eller tør hud. Nem rengøring

af trimmeren under vandhanen.

Bygget til at holde

Alle Philips Bodygroomers leveres med to års

garanti over hele verden. Vores trimmere er

designet til at holde. De skal aldrig smøres, og

de er kompatible med elektriske standarder

over hele verden.

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Barberingsenhed: Skærfolie med to

fortrimmere

Trimningsenhed: Integreret

Blid mod huden: Hudkontursystem,

Behagelig, selv i følsomme områder

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 5 indbyggede

længdeindstillinger

Brugervenlig

Wet & Dry: Vaskbar, Nem at rengøre, tåler

vand

Sikrede længdeindstillinger

Betjening: Trådløs brug

Vedligeholdelsesfri: Olie ikke nødvendigt

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Strøm

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 50 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Tilbehør

Stander: Opladeholder

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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