Philips Bodygroom series
5000
Body groomer

voor het hele lichaam
TT2021/36

Het hele lichaam trimmen en scheren
De allerbeste bodygroom
Met het alles-in-een Bodygroom-systeem, exclusief voor mannen, trimt en scheert u het
hele lichaam. Het is veilig en eenvoudig.
Optimale prestaties voor geweldige resultaten
• Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel trimmen
• Ontharing van het hele lichaam
Ultiem gebruiksgemak
• Voor nat en droog gebruik en een eenvoudige reiniging
Creëer uw eigen look
• 3 trimkammen voor verschillende haarlengtes
Optimale power
• Oplaadstandaard voor eenvoudig opbergen
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Body groomer

voor het hele lichaam

Kenmerken
Met 3 trimkammen

Met de 3 trimkammen voor lengtes van 3, 5 en 7
millimeter kunt u uw hele lichaam eenvoudig en veilig
trimmen.

Specificaties
Trimmen en scheren

Veilig en zonder irritatie

Gebruiksgemak

• Nat & droog: Douchebestendig en eenvoudig
schoon te maken
• Draadloos
• Onderhoudsvrij - geen olie nodig

Scheersysteem

• Mesbreedte: 32 mm
• Aantal lengte-instellingen: 3
• Scheerelement: Blad met twee precisietrimmers

Accessoires

• Opberg- en oplaadstandaard

Creëer uw gewenste look
Deze Philips-bodygroomer is geschikt voor het
trimmen en scheren van alle lichaamsdelen.

Nat en droog te gebruiken
Veilig en minder irritatie voor uiterst comfortabel
trimmen

• Stijlen: Scheer en trim uw lichaam

Trim- en scheerprestaties

• Huidcomfort: Huidvriendelijk scheerhoofd
• Scheersysteem: Scheerblad voor glad scheren

Voedingssysteem

• Gebruikstijd: 50 minuten
• Oplaadtijd: 8 uur
• Gebruik: Alleen snoerloos

Opberg- en oplaadstandaard

Service

• 2 jaar wereldwijde garantie
•

Het Philips-scheerapparaat is volledig waterdicht en
daardoor eenvoudig te reinigen. Bovendien kunt u
uw lichaam onder de douche scheren en trimmen.
Dankzij de oplaadstandaard kunt u het apparaat
handig opbergen en is het altijd opgeladen en klaar
voor gebruik.
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