
 

Suihkunkestävä
vartalotrimmeri

Bodygroom series
7000

 
Ihoa myötäilevä järjestelmä

Integroitu ohjauskampa (3–
11 mm)

1 h latauksella 50 min
käyttöaikaa

Kaksipuolinen malli

 

TT2040/32

Tehokas trimmaus, tarkka ajo
Kaikille kaulan alapuolisille alueille

Series 7000 -trimmeri on kattava all-in-one-ratkaisu, jonka toisella puolella on

integroitu trimmeri ja toisella ihoystävällinen ihoa myötäilevä järjestelmä. Voit

trimmata tai poistaa kaikki kaulan alapuolella sijaitsevat karvat miellyttävästi ja

mukavasti.

Ihoystävällinen kokemus

Myötäilee vartalon muotoja ja takaa sileän lopputuloksen

Pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko suojaavat ihoa

Sisältää säädettävän ohjauskamman (trimmauspituus 3–11 mm)

Helppokäyttöinen

50 minuuttia johdotonta käyttöä 1 tunnin latauksella

Helppo käyttää ja puhdistaa sekä kuivana että märkänä

Sopii käteen

Kestävä

2 vuoden takuu, automaattinen jännitteenvalinta, ei vaadi öljyä



Suihkunkestävä vartalotrimmeri TT2040/32

Kohokohdat

Ihoa myötäilevä järjestelmä

Ihoa myötäilevä järjestelmä leikkaa

kaikenpituiset karvat. Kaksisuuntaiset trimmerit

katkaisevat pitkät karvat, ja teräverkko leikkaa

sängen tarkasti. Ihoa joustavasti myötäilevä

järjestelmä seuraa vartalon muotoja ja ihon

pintaa, joten saat aina juuri haluamasi tyylin.

Hellävaraiset kärjet ja teräverkko

Ihoa suojaavan järjestelmän

hypoallergeeninen teräverkko ja pyöristetyt

kärjet suojaavat ihoasi ajon aikana.

Integroitu trimmeri ja ohjauskampa

Integroitu trimmeri ja viiteen pituuteen

säädettävä ohjauskampa tuovat lisätehoa, joka

leikkaa paksuimmatkin karvat. Säädettävän

ohjauskamman (3–11 mm) avulla voit siistiä

karvat luonnollisen näköisiksi tai pitää ne aina

juuri haluamasi pituisina. Toisen puolen

ajojärjestelmä taas leikkaa karvat tarkemmin.

Ladattavan akun teho

Tehokas NiMH-akku sopii

kokovartalokäsittelyyn. 1 tunnin latauksella voit

käyttää laitetta johdottomasti 50 minuuttia.

Akun merkkivalo osoittaa varaustason.

100 % suihkunkestävä

Voit trimmata tarkasti ja miellyttävästi sekä

kuivana että märkänä. Vartalotrimmeri on

täysin vedenpitävä, joten voit huuhdella sen

puhtaaksi käytön jälkeen. Jos karvat ovat pitkiä,

saatat saada paremman tuloksen

trimmatessasi karvat kuivina.

Ergonominen muotoilu

Vartalotrimmeri on helppokäyttöinen, ja

ergonomisesti muotoiltu kumipintainen

kädensija ei luista trimmauksen aikana.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä.

Niillä on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu,

automaattinen jännitteenvalinta, eikä niitä

tarvitse öljytä.
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Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 32 mm

Ajoelementti: Teräverkko, jossa kaksi

esitrimmeriosaa

Trimmauselementti: Integroitu

Suojaa ihoa: Ihoa myötäilevä järjestelmä,

Miellyttävä käyttää herkilläkin ihoalueilla

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 5 pituusasetusta

Helppokäyttöinen

Wet & Dry: Täysin pestävä, Suihkunkestävä,

helppo puhdistaa

Lukittavat pituusasetukset

Toimi: Johdoton käyttö

Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Muotoilu

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Virta

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Käyttöaika: 50 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Lisätarvikkeet

Teline: Latausteline

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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