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Дамска самобръсначка Body Contour
Следва извивките ви

Тази дамска самобръсначка стриктно следва извивките на тялото ви, като така ви позволява да бръснете и подстригвате до

съвършенство дори най-чувствителните зони. Също така можете да оформяте бикини линията с поставяне на

допълнителната приставка за подрязване.

Следва всяка извивка на тялото

Плаващата бръснеща глава следва извивките на тялото ви

За употреба под и извън душа

Бръснене без кабел

Лесно подстригване и оформяне на бикини линията

Приставка за оформяне на бикини линията

Приляга удобно в ръката

Меко захващане
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Акценти Спецификации

Плаваща бръснеща глава

Нагажда се към всяка извивка на тялото ви без

опасност от порязване и убождане

Приставка за оформяне на бикини линията

Приставка за бикини линия за подстригване и

оформяне на бикини линията.

 

Тегло и размери - F-кутия

Размери: 171 x 65 x 193 (Д x Ш x В) мм

Тегло: 253 г

Тегло и размери - A-кутия

Тегло: 1755 г

Брой изделия в една A-кутия: 6 бр.

Размери на A-кутията: 400 x 181 x 219 (ДxШxВ) см

Логистични данни

CTV код: 8846 317 01000

Брой A-кутии в един пласт (EU): 12

Брой A-кутии в един пласт (GB): 15

Брой пластове (EU): 4

Брой пластове (GB): 4

Количество в палета (EU): 288 бр.

Количество в палета (GB): 360 бр.

Размер на палета (EU):

120 x 100 x 102 см

Размер на палета (GB): 120 x 100 x 102 см

Технически данни

Източник на електрозахранване: Батерия

Бръснеща пластина: Комбинация

Материал - пластина: Никел

Брой предпазни зъби: 38

Брой режещи зъби: 36

Брой ламели: 22

Налягане на бръснещия блок (N): 2 x 1,6 N

Налягане на системата пластини (N): 2 x 1,6 N

Обороти в минута: 7500 +/- 1000

Двигател: 3,0 постояннотоков мотор V

Напрежение: 2 x 1,5 V алкални

Материал на корпуса: ABS

Тегло на дамската самобръсначка:

113 г

Цвят (цветове): Ягода

Резервни части

Пластина за бръснене на крака: HP6117/01

CTV код: 884 611 701000

Пластина за бръснене на чувствителни зони: HP6121

Режещ блок HP: HP6111

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑07‑05

Версия: 4.3.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

