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Дамска самобръсначка Double Contour
За бързо и гладко бръснене

Тази иновационна дамска самобръсначка с две пластини ви гарантира бързо и по-ефективно

бръснене. Нейната двойна глава работи с лекота и върху най-твърдите косми, без страх от

убождания и порязвания. Удобното и гладко бръснене никога не е било по-лесно.

Следва всяка извивка на тялото

Плаващата бръснеща глава следва извивките на тялото ви

Най-добри резултати за прекрасно гладка кожа

Бръснеща глава с две пластини за превъзходно бръснене

Подходяща за по-дълги косъмчета



Ladyshave HP6335/00

Акценти Спецификации

Вградена сгъваема машинка

Вградената сгъваема машинка е подходяща за по-

дълги косъмчета

Бръснеща глава с две пластини

Бръснещата глава с две пластини улавя всяко косъмче,

осигурявайки гладко бръснене с минимално дразнене

на кожата

 

Технически данни

Източник на електрозахранване: Акумулаторна

батерия

Бръснеща пластина: 2

Материал - пластина: Никел

Брой предпазни зъби: 43

Брой режещи зъби: 39

Брой ламели: 24 и 30

Двигател: Постояннотоков мотор, FF-180SH-3825

Напрежение: 1,2 V DC

Материал на корпуса: ABS BASF GP22

Тегло на дамската самобръсначка: 125 г

Зарядно устройство за тегло:

16 г

Цвят (цветове): Бледолилав лицев панел с бял

корпус

Логистични данни

CTV код: 8845 335 00000

Брой пластове: 10

Брой A-кутии в един пласт (EU): 12

Брой A-кутии в един пласт (GB): 15

Количество в палета (EU): 720 бр.

Количество в палета (GB): 900 бр.

Размер на палета (EU):

1000 x 800 мм

Размер на палета (GB): 1000 x 1200 мм

Тегло и размери

Размери на F-кутията: 170,5x62,5x190 мм

Тегло на F-кутията: 372 г

Размери на A-кутията: 395x200x190 мм

Тегло на A-кутията: 2450 г

Брой изделия в една A-кутия: 6 бр.

Аксесоари

Поставка за зареждане

Четка за почистване

Приставки за оформяне на бикини линия

Характеристики

Бръснеща глава с две пластини

Акумулаторна батерия
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