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Holenie za mokra aj za sucha
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Dámsky holiaci strojček Body Contour
Sleduje vaše krivky

Tento špeciálny dámsky holiaci strojček detailne sleduje krivky vášho tela, čím vám umožní dokonalé holenie a

zastrihávanie aj na tých najcitlivejších miestach. A jednoduchým nasadením dodatočného zastrihávacieho

nástavca môžete upraviť aj oblasť bikín.

Prispôsobí sa každej krivke vášho tela

Plávajúca holiaca hlava sleduje obrysy vášho tela

Holenie v sprche alebo mimo nej

Holenie bez pripojenia do siete

Jednoduché zastrihávanie a tvarovanie oblasti bikín

Nástavec na zastrihávanie oblasti bikín

Pohodlné držanie v ruke

Jemné dotykové plochy



Dámsky holiaci strojček HP6317/01

Hlavné prvky Technické údaje

Plávajúca holiaca hlava

Prispôsobí sa každej krivke vášho tela bez

rizika porezania alebo poškriabania

Nástavec na zastrihávanie oblasti bikín

Nástavec na zastrihávanie a tvarovanie oblastí

v okolí bikín.

 

Hmotnosť a rozmery F boxu

Rozmery: 171 x 65 x 193 (d x š x v) mm

Hmotnosť: 253 g

Hmotnosť a rozmery A boxu

Hmotnosť: 1755 g

Počet kusov v kartóne: 6 ks

Rozmery A boxu: 400 x 181 x 219 (DxŠxV) cm

Logistické údaje

CTV kód: 8846 317 01000

Počet A boxov na vrstvu (EÚ): 12

Počet A boxov na vrstvu (VB): 15

Počet vrstiev (EÚ): 4

Počet vrstiev (VB): 4

Počet paliet (EÚ): 288 ks

Počet paliet (VB): 360 ks

Veľkosť palety (EÚ): 120 x 100 x 102 cm

Veľkosť palety (VB): 120 x 100 x 102 cm

Technické údaje

Zdroj napájania: Batéria

Holiaci fólia: Kombi

Materiál fólie: Nikel

Počet zubov ochranného prvku: 38

Počet zubov noža: 36

Počet lamiel: 22

Tlak strihača (N): 2 x 1,6 N

Tlak fóliového systému (N): 2 x 1,6 N

Otáčky za minútu: 7500 +/- 1000

Motor: 3,0 V motor s jednosmerným prúdom

(DC) V

Napätie: 2 x 1,5 V alkalické

Obalový materiál: ABS

Hmotnosť Ladyshave: 113 g

Farba(y): jahodová

Náhradné

Holiaca fólia na nohy: HP6117/01

CTV kód: 884 611 701000

Holiaca fólia na citlivé miesta: HP6121

Nožová hlava HP: HP6111
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