
 

Douchebestendige
bodygroomer

Bodygroom series
7000

 
Contourdetectiesysteem

Geïntegreerde kam, 3-11 mm

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Tweezijdig design

 

TT2040/32

Krachtig trimmen, nauwkeurig scheren
Voor alle gebieden onder de hals

De Series 7000 is de ultieme alles-in-één oplossing dankzij een geïntegreerde

trimmer aan één kant en een huidvriendelijk contourdetectiesysteem aan de

andere kant. Zo kunt u alle lichaamsgebieden onder de hals comfortabel scheren

en trimmen.

Huidvriendelijke prestaties

Past zich aan het huidoppervlak aan voor een gladde scheerbeurt

Afgeronde uiteinden en hypoallergeen scheerblad voor huidcomfort

Inclusief verstelbare kam, trimt haar van 3-11 mm lang

Gebruiksvriendelijk

50 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen

Eenvoudig te reinigen en ook te gebruiken onder de douche

Ergonomische greep voor maximale controle

Duurzaam gebouwd

2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages, geen olie nodig



Douchebestendige bodygroomer TT2040/32

Kenmerken

Contourdetectiesysteem

Het contourdetectiesysteem pakt en snijdt

haartjes van verschillende lengtes, zonder dat

er meerdere accessoires nodig zijn en zonder

huidcontact met scherpe randen. De

tweerichtingstrimmers snijden langere haren,

die door het scheerblad worden geschoren voor

een korter resultaat. Dankzij de extra flexibiliteit

van het contourdetectiesysteem

volgt het apparaat alle rondingen en

oppervlakken van uw lichaam voor precies het

gewenste resultaat.

Huidvriendelijk uiteinde en scheerblad

Het huidcomfortsysteem is voorzien van een

hypoallergeen scheerblad en afgeronde

uiteinden om uw huid te beschermen tijdens

het scheren.

Geïntegreerde trimmer met kam

De geïntegreerde trimmer en verstelbare kam

met 5 lengtestanden zijn ontworpen om zelfs

het dikste haar te snijden. Verstel de kam tot

een lengte tussen 3-11 mm voor uw gewenste

haarlengte of een natuurlijke look. U kunt ook

het scheersysteem aan de andere kant

gebruiken voor een korter resultaat.

Oplaadbare batterij

Dankzij de krachtige NiMH-batterij kunt u het

apparaat voor het hele lichaam gebruiken, met

50 minuten snoerloos gebruik na 1 uur

opladen. Het acculampje geeft aan wanneer

de batterij vol of bijna leeg is.

Geschikt voor onder de douche

Levert een comfortabel en kort resultaat onder

de douche en daarbuiten. De bodygroomer is

100% geschikt voor onder de douche, dus u

kunt het apparaat gewoon schoonspoelen als u

klaar bent. Bij langer haar werkt de trimmer

mogelijk beter op droog haar.

Ergonomische handgreep

De rubberen greep is ontworpen voor optimaal

gebruik, zelfs als het apparaat nat is, en voor

betere controle tijdens het gebruik onder de

douche en daarbuiten.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van

duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2

jaar wereldwijde garantie, zijn geschikt voor

alle voltages en hebben nooit olie nodig.
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Specificaties

Scheersysteem

Mesbreedte: 32 millimeter

Scheerelement: Blad met twee

precisietrimmers

Trimelement: Geïntegreerd

Huidcomfort: Contourdetectiesysteem, Comfort

op gevoelige plekken

Creëer uw eigen look

Aantal lengte-instellingen: 5 geïntegreerde

lengte-instellingen

Gebruiksgemak

Nat en droog: Volledig afspoelbaar,

Douchebestendig en eenvoudig schoon te

maken

Vergrendelbare lengtestanden

Bediening: Snoerloos gebruik

Onderhoudsvrij: Geen olie nodig

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip

Vermogen

Batterijtype: NiMH

Gebruikstijd: 50 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Accessoires

Standaard: Oplader

Service

2 jaar wereldwijde garantie

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑08‑01

Versie: 13.3.1

EAN: 08 71010 35019 61

www.philips.com

http://www.philips.com/

