
 

Bodygroom
series 1000

Vattentät
 

Säker och enkel trimning

Hudvänliga skärblad och
trimkammar

100% vattentät

AA-batteri medföljer

 

BG105/10

Skonsam mot huden när du rakar kroppen
Även på känsliga områden

Philips Bodygroom series 1000 skyddar huden när du trimmar kroppshåret. Det är

vanligt med irritation och utslag vid rakning av kroppen, även för normal hud. Men

Philips Bodygroom series 1000 är utformad för att vara skonsam även när du

trimmar kroppens känsligaste delar. Känn dig fräsch och trimmad utan röda utslag

eller irriterad hud!

Hudvänlig
Skärelementen kommer aldrig i direktkontakt med huden

Trimkam på 3 mm

Lättanvänd
Innehåller ett AA-batteri, upp till 2 månaders användning

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

Fångar även strån som växer i olika riktningar

Ögla för upphängning

För lång hållbarhet
Designad för att hålla länge
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Funktioner

Skonsamt hudvårdssystem

Philips Bodygroomer serie 1000 har en unikt

design som skyddar huden när du trimmar

kroppshåret. Du kan tryggt och säkert använda

Bodygroomern på kroppens känsligaste

områden, exempelvis för intimrakning. Trimma

håret så kort som 0,5 mm utan att direkt

utsätta huden för bladen.

Dubbelriktad trimmer och kam

Klicka bara på den dubbelriktade kammen på

Bodygroomern och trimma håret i valfri

riktning, till en jämn längd på 3 mm.

AA-batteri

Sladdlös användning tack vare AA-batteri. För

optimal prestanda med upp till två månaders

användning ska du använda högkvalitativa

Philips alkaliska AA-batterier. Batteriets

prestanda och driftstid kan variera beroende

på hårtyp och användningsfrekvens.

100 % vattentät

Trimma och raka bekvämt, i eller utanför

duschen, i vått eller torrt. Rengör genom att

helt enkelt skölja trimmern under kranen.

Ergonomiskt grepp

Den här trimmern är utformad för att trimma

hår både bakåt och framåt och gör det möjligt

att fånga upp och klippa hår också när det

växer i olika riktningar.

Praktisk ögla

Philips Bodygroomer serie 1000 har en ögla i

änden, du kan lätt hänga den i duschen eller

där det passar så att du alltid har den

tillgänglig.

För lång hållbarhet

Alla Philips Bodygroomers har två års

världsomfattande garanti. De är gjorda för att

hålla. Du behöver vare sig byta ut eller olja

bladen i Bodygroomer serie 1000.

iF DESIGN AWARD 2016
BodyGroom 1000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vinnare
BodyGroom 1000Red Dot Award 2016:

Vinnare
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Specifikationer

Klippsystem
Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Dubbelriktad trimmer

Hudkomfort: Hudvårdssystem, Bekväm även

på känsliga områden

Skapa det utseende du vill ha
Antal längdinställningar: 1 fast längdinställning

Tillbehör
Medföljande batterier: AA-batteri medföljer

Duschupphängning

Lättanvänd
Säkrade längdinställningar

Våt och torr: Tvättbar, Vattentät och enkel

rengöring

Användning: Sladdlös användning

Underhållsfritt: Ingen olja behövs, Behöver

inte byta ut bladen

Design
Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Effekt
Batterityp: AA-batteri

Driftstid: Upp till 2 månader

Service
2 års världsomfattande garanti

© 2016 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2016‑12‑07

Version: 5.3.1

EAN: 08 71010 37037 47

www.philips.com

http://www.philips.com/

