
 

 

Philips Bodygroom Series 
7000
Douchebestendige lies- en 
lichaamstrimmer

Instelbare kammen, 3 - 11 mm
Contourvolgend 2D-
scheerapparaat
70 min. draadloos gebruik/1 uur 
opladen
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-contourvolgend en geavanceerde huidbescherming
 7000-serie met unieke dubbele trimkop en geavanceerde veiligheidstechnologie laat 
ertrouwd wisselen tussen scheren en trimmen. Precieze resultaten met de 
ntourvolgende 2D-scheerkop en trimmer met 5 lengestanden, overal op uw lichaam.

Trimt veilig en effectief zelfs haar in de intieme zone
• Het LED-lampje geeft de batterijstatus weer
• Scheren in twee stappen voor gelijkmatige resultaten op verschillende haartjes
• Zelfslijpende trimmessen voor langdurige prestaties

Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik
• De bodygroomer is gemaakt om lang mee te gaan zonder olie
• 70 minuten draadloos gebruik en snel opladen binnen 1 uur
• 100% douchebestendige bodygroomer
• Ergonomische handgreep voor extra controle over uw trimmen en scheren

Trimt veilig en effectief zelfs haar in de intieme zone
• Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Ultieme trimervaring
• Gladde en comfortable scheerbeurt van uw lichaam met 2D-contourvolging
• Speciale trim- en scheerkoppen in één geïntegreerd ontwerp
• Regel de haarlengte met de geïntegreerde, instelbare trimmer



 Dubbele trimkoppen

Nu kunt u vol vertrouwen overal onder de hals 
trimmen en scheren met één apparaat. 
Gebruik de Philips Bodygroom 7000 trimmer 
en scheerhoofd voor het hele lichaam om met 
één hulpstuk te trimmen voor een gelijkmatig 
resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, 
oksels, armen, schaamstreek en benen.

Contourvolgend 2D-scheerapparaat

Dankzij het scheerhoofd dat in 2 richtingen 
draaibaar is, volgt dit verstelbare 
scheerapparaat en trimmer voor het hele 
lichaam iedere contour van uw lichaam voor 
uw gladste resultaat ooit.

Geïntegreerde, verstelbare trimmer

De geïntegreerde trimmer met instelbare kam 
biedt meer vermogen om zelfs het dikste haar 
te knippen. Zorg voor een natuurlijke look of 
een beter resultaat dankzij een in lengte 

verstelbare kam met een lengte van 5 mm en 
trimlengten van 3 tot 11 mm.

Huidvriendelijk scheerhoofd voor het 
hele lichaam

Het scheerhoofd is voorzien van 
gepatenteerde afgeronde uiteinden en een 
hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens 
het scheren te beschermen tegen sneetjes en 
wondjes.

Scheren in twee stappen

De bodygroomer voor heren is ontworpen 
om kort, lang en dik haar in één beweging vast 
te leggen. Het scheren in twee stappen trimt 
eerst langere haren, die door het scheerblad 
worden geschoren voor een gladder resultaat.

Zelfslijpende mesjes

De stalen mesjes van de trimmers borstelen 
licht tegen elkaar en slijpen zichzelf tijdens het 

trimmen, zodat ze extra scherp en effectief 
blijven. Vernieuw uw scheerblad elk jaar.

Batterij-indicator

Laat uw bodygroomer nooit onverwacht 
zonder energie komen als de batterij bijna leeg 
is.

Nat en droog

Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is 
volledig waterbestendig, zodat u deze zowel 
onder de douche als erbuiten kunt gebruiken, 
en gemakkelijk kunt schoonmaken. Gebruik 
het apparaat op droog haar voordat u gaat 
douchen voor de beste resultaten.

Oplaadbare batterij 70

Oplaadbare batterij met hoog vermogen voor 
gebruik op het hele lichaam, met 70 minuten 
snoerloos gebruik. Wanneer het batterijlampje 
de status voor laag energieverbruik aangeeft, 
kunt u het apparaat na 1 uur opladen weer 
gebruiken.
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Kenmerken
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Instelbare kammen, 3 - 11 mm Contourvolgend 2D-scheerapparaat, 70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
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Creëer uw gewenste look
• Aantal lengte-instellingen: 5 instelbare lengte-

instellingen

Accessoires
• Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Vermogen
• Opladen: Volledig opladen in 1 uur
• Gebruikstijd: 70 minuten
• Batterijtype: NiMH

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Scheersysteem
• Scheerelement: Blad met twee precisietrimmers
• Huidcomfort: Huidcomfortsysteem

Gebruiksgemak
• Vergrendelbare lengtestanden
• Bediening: Snoerloos gebruik
•
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Specificaties
Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Instelbare kammen, 3 - 11 mm Contourvolgend 2D-scheerapparaat, 70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
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