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ltiem comfort
olgt nauwkeurig de contouren van uw lichaam
n werkelijk compleet Bodygroom-systeem, speciaal voor mannen. Ontworpen voor 
n zeer comfortabele trim- of scheerbeurt. Uw huid zal u dankbaar zijn!

Zorg en comfort voor uw huid
• Afgeronde mesjes en kammen voelen prettiger aan en glijden beter
• Het hypoallergene scheerhoofd beschermt de huid

Voor een glad scheerresultaat
• In alle richtingen draaibaar hoofd voor een glad resultaat en minder irritatie
• Geïntegreerd trim- en scheerhoofd voor een glad resultaat in één beweging

Eenvoudig te gebruiken
• Apparaat met twee hoofden voor comfortabel gebruik
• Zachte buitenlaag voor maximale grip
• Voor nat en droog gebruik en een eenvoudige reiniging
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 Geïntegreerd trim- en scheerhoofd

Dankzij de geïntegreerde zelfslijpende 
precisietrimmers aan beide zijden van het 
scheerapparaat hebt u in één beweging een glad 
scheerresultaat, zelfs bij langer haar.

Zachte handgreep

De zachte, rubberen elementen zorgen zelfs nat 
voor optimale grip, zodat u betere controle hebt bij 
het gebruik van uw apparaat.

Nat en droog te gebruiken

Voor nat en droog gebruik en een eenvoudige 
reiniging

In alle richtingen draaibaar hoofd

3-dimensionale draaibare scheerhoofden passen zich 
aan elke contour van uw lichaam aan voor een 
gladder scheerresultaat en minder huidirritatie.

Afgeronde mesjes en kammen
Afgeronde mesjes en kammen voelen prettiger aan 
en glijden beter

Alles-in-een-ontwerp: trimmen en 
scheren

Apparaat met twee hoofden voor een prettige 
scheerervaring: trimhoofd met 5 geïntegreerde 
kammen waarvan de lengte ingesteld kan worden 
voor verschillende haarlengtes en een scheerhoofd 
voor een glad scheerresultaat.

Huidvriendelijk scheerapparaat

Huidvriendelijk scheerhoofd van hypoallergene 
materialen
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Specificaties
Accessoires
• Reinigingsborsteltje
• Opberg- en oplaadstandaard

Garantie
• 2 jaar wereldwijde garantie

Voedingssysteem
• Oplaadtijd: 8 uur
• Snoerloos
• Gebruiksduur: 50 minuut/minuten
• Oplaadbaar

Trimsysteem
• Oplaadindicator: LED
• Aantal standen: 5
•
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