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Greutate și dimensiuni bax
• Greutate bax: 2,27 kg
• Dimensiuni bax A: 51,44 x 30,48 x 17,78 cm
• Nr. de bucăţi per bax: 4

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj: 16,00 x 9,00 x 26,0 cm
• Greutate ambalaj: 0,37 kg

Date tehnice
• Sursă de alimentare: Reîncărcabil
• Suprafaţă de ras: Combinaţie
• Suprafaţă material: Nichel
• Număr de dinţi apărători: 38
• Număr de elemente pe capul de radere: 36
• Număr de lame: 22
• Conturare prin presiune (N): 2 x 1,6 N
• Sistem de apăsare prin presiune (N): 2 x 1,6 N
• Rotaţii pe minut: 7000 +/- 1000
• Motor: Motor 1,2 V CC V
• Tensiune: 100-120 V
• Material carcasă: ABS
• Greutate Ladyshave: 138 g
• Greutate stativ/încărcător: 21 g
• Culoare: purpuriu strugure, Philips 70287

Înlocuire
• Suprafaţă de ras pentru picior: HP6119/01
• CTV: 884611901000
• Suprafaţă e ras pentru zonele sensibile: HP6121
• CTV: 884612100000
• Bloc de cuţite HP: HP6111
• CTV: 884611100000
•
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