
 

med justerbar kroppstrimmer
og barberhode; vanntett

Bodygroom series 7000

 
Barberhode som følger
konturene

5 lengder (3–11 mm)

Hudvennlige kniver og
trimmekammer

Tosidig utforming

 

TT2040/32

Tosidig bodygroomer for bekvem trimming eller

raking

For alt håret nedenfor halsen

Vil du fjerne hårene på kroppen, men unngå risikoen for å skjære deg eller irritere

huden? Kjenn deg frisk og velstelt med Philips Bodygroomer Series 7000.

Bodygroomeren er dobbeltsidig: i den ene enden har du en kroppstrimmer, og i

den andre har du en barbermaskin for raking av kroppen. Barberhodet tilpasser

seg konturene på kroppen, og trimmeren har patenterte perleformede kanter som

gir en hudvennlig trimming uten å skjære opp eller irritere huden. Kan brukes på

hele kroppen: underarmer, brystkasse, mage, rygg, skuldrer, bein og underliv.

Hudvennlig ytelse

Tett barbering som følger kroppens konturer

Hudvennlige og svært effektive trimmerblader

Trimmer med 5 lengdeinnstillinger

Lett å bruke

50 minutter med trådløs bruk etter én times lading

100 % vanntett; kan brukes i dusjen og vaskes under springen

Laget for å vare

Konstruert for å vare



med justerbar kroppstrimmer og barberhode; vanntett TT2040/32

Høydepunkter Spesifikasjoner

Kontursystem

Bodygroomerens roterende hode tilpasser seg

kroppens konturer for å gi en tett og behagelig

barbering.

Hudvennlige tupper og skjærehode

Trimme- og barberdelene på denne

Bodygroomeren er laget av et hypoallergenisk

materiale. Materialet er spesialtilpasset, slik at

huden ikke skal bli irritert av trimmingen.

Dessuten har bladspissene og kammene en

patentert perleform som forhindrer irritasjon.

Integrert trimmer med kam

Denne trimmeren har vi utviklet for de

områdene av kroppen som ikke skal være helt

glattbarbert, men likevel velstelt. Trimmehodet

kan justeres, slik at du kan stille inn akkurat

den lengden du vil ha. Lengdeinnstillinger fra 3

til 11 mm.

Oppladbart batteri

Batteriet gir mer enn 50 minutter trådløs bruk

etter 1 times lading. En hurtiglading i 10

minutter gir deg 10 minutters behandlingstid,

slik at produktet alltid er klart for bruk når du

har det travelt. Batterilampen lyser grønt når

batteriet er fulladet, og oransje når det gjenstår

10 minutters bruk

100 % vannbestandig i dusjen

Trim og barber deg på en bekvem måte, i eller

utenfor dusjen, vått eller tørt. Rengjøres ganske

enkelt ved å skylles under springen.

Laget for å vare

Alle Philips' Bodygroomers har to års

verdensomfattende garanti. De er laget for å

holde. De trenger aldri å smøres, og de er

kompatible med de forskjellige elektriske

standardene rundt om i verden.

Klippesystem

Klipper, bredde: 32 millimeter

Barberingselement: Folie med to

presisjonstrimmere

Trimmeelement: Integrert

Hudkomfort: Kontursystem, Behagelig på

sensitive områder

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: Fem integrerte

lengdeinnstillinger

Enkel i bruk

Våt og tørr: Alt kan vaskes, Enkel rengjøring

og kan brukes i dusjen

Sikrede lengdeinnstillinger

Drift: Trådløs bruk

Vedlikeholdsfri: Trenger ikke smøring

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Drift

Batteritype: Ni-MH

Driftstid: 50 minutter

Lading: Fulladet på 1 time

Tilbehør

Stativ: Ladestativ

Service

To års verdensomspennende garanti
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