Kroppstrimmer til
dusjen
Bodygroom series
5000
Hudvennlig barbermaskin
Tre påklikkbare kammer, 3, 5 og
7 mm
60 min trådløs bruk / 1 t lading
Tilbehør for å barbere ryggen
selv

Enkel kroppstrimming for hele kroppen
Ekstra langt tilbehør for å enkelt kunne barbere ryggen selv
BG5020/15

Med Series 5000 kan du enkelt fjerne hår, uten at det går utover komforten. Du kan
bruke den hudvennlige barbermaskinen eller trimmeren ved å klikke på kammen
på 3, 5 eller 7 mm, både på brystet eller steder som er vanskelige å nå, som
ryggen.
Hudvennlig ytelse
Trygg barbering av hele kroppen, fra intimområder til ryggen.
Avrundede tupper og et hypoallergent skjærehode for hudkomfort
Tre kammer for et naturlig trimmeresultat (3, 5 og 7 mm) følger med
Lett å bruke
Barber ryggen din selv
60 minutters trådløs bruk etter én times lading
Enkel å rengjøre og kan brukes både i og utenfor dusjen
Ergonomisk håndtak for maksimal kontroll
Laget for å vare
To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring

Kroppstrimmer til dusjen
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Høydepunkter
Trygg barbering av hele kroppen, fra
intimområder til ryggen.

7 mm. Du kan bruke barberingssystemet uten
kammen for en tettere barbering. Det anbefales
å trimme tykt hår med én av kammene før du
barberer deg.

Ergonomisk håndtak

Barber ryggen din selv

Utformet for trygg og komfortabel barbering av
armhulene, brystkassen og magen, ryggen og
skuldrene, lysken og bena. Den hudvennlige
barbermaskinen fanger opp og klipper hår i ulik
lengde, slik at du ikke trenger ﬂere tilbehør og
unngår at skarpe kanter kommer i kontakt med
huden.
Hudvennlig kroppstrimmer, også for
intimområder

Gummihåndtaket er utviklet for å sikre optimal
håndtering, selv når det er vått, slik at du får
bedre kontroll både i og utenfor dusjen.
Laget for å vare
Med Philips BG5020 kan du enkelt barbere din
egen rygg med det ekstra lange ryggtilbehøret
som følger med. Du kommer enkelt til og kan
barbere langt ned på ryggen, uten problem!
Oppladbart batteri

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare.
De har en verdensomspennende garanti på
to år samt verdensomspennende
spenningskompatibilitet, og du trenger aldri å
olje dem.
Trimme- og barberelementene i denne
kroppstrimmeren er laget av et hypoallergent
materiale som unngår at det oppstår irritasjon. I
tillegg har bladspisser og kammer en patentert
perleform som også unngår irritasjon og
beskytter huden mens du trimmer. Dermed kan
du trygt bruke den på dine mest følsomme
områder.

Et kraftig Li-ion-batteri med 60 minutters
trådløs bruk etter én times lading for bruk på
hele kroppen. Indikatorlampen for batteristatus
viser når batterinivået er lavt eller fullt.
100 % vanntett
Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Toveis trimmekammer til kroppspleie

Tre kammer følger med for ulike hårlengder.
Fest kammen på barberingssystemet for å
trimme håret til en jevn lengde på 3, 5 eller

Gir et komfortabelt og tett resultat, både i og
utenfor dusjen. Kroppstrimmeren er helt
vanntett, slik at du enkelt kan skylle den etter
bruk. Det anbefales å trimme langt hår når det
er tørt, for bedre trimmeytelse.
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Spesiﬁkasjoner
Klippesystem
Klipper, bredde: 32 millimeter
Barberingselement: Folie med to
presisjonstrimmere
Hudkomfort: System for hudkomfort, Behagelig
på sensitive områder
Skap det utseendet du ønsker
Antall lengdeinnstillinger: 3
lengdeinnstillinger

Tilbehør
Kam: Tre kammer til kroppspleie (3, 5 og 7 mm)
Ekstra håndtak for å nå bak på ryggen
Drift
Batteritype: Litium-ion
Driftstid: 60 minutter
Lading: Fulladet på 1 time

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
Service
To års verdensomspennende garanti
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