
 

 

Philips
„Double Contour“ 
moteriškas skustuvas

HP6335/00
„Double Contour“ moteriškas skustuvas

Greitam, švariam ir glotniam skutimuisi
Šis naujoviškas moteriškas skustuvas su dviguba plokštele garantuoja greitesnį ir efektyvesnį 
skutimąsi. Dėl dvigubos galvutės skutimasis tampa lengvas net ir esant storiausiems plaukams, 
nebijant įsikirpti ar įsipjauti. Niekada nebuvo lengviau patogiai ir švariai skustis.

Greitas ir efektyvus skutimas
• Dviguba skutimo galvutė

Prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio
• Slankioji skutimo galvutė

Lygus skutimas su alaviju
• Plaunama skutimo galvutė



 2 skutimo galvutės
Dviguba galvutė, skirta lengvai skusti net storiausius 
plaukelius

Slankioji skutimo galvutė
Slankioji skutimo galvutė atkartoja Jūsų kūno linkius
HP6335/00
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Savybės
• Galvutė su dviguba skutimo plokštele
• Plaunama skutimo galvutė
• Pakartotinai įkraunamas

Priedai
• Įkrovimo stovas
• Valymo šepetėlis
• Bikinio srities kirpimo priedai

Logistiniai duomenys
• CTV: 8845 335 00000
• Padėklo dydis: ES: 1000 x 800, DB: 1000 x 

1200 mm
• Padėklų kiekis: ES: 720, DB: 900 Pakeliai
• Sluoksnių skaičius: 10
• A dėžučių skaičius viename sluoksnyje: ES: 12, DB: 

15

Svoris ir matmenys
• F dėžutės matmenys: 170,5 x 62,5 x 190 mm

• F dėžutės svoris: 372 g
• A dėžutės matmenys: 395 x 200 x 190 mm
• Svoris – A dėžutė: 2450 g
• Dalių skaičius A dėžutėje: 6 Pakeliai

Techniniai duomenys
• Maitinimo šaltinis: Įkraunama baterija
• Skutimo plokštelė: 2
• Skutimo plokštelės medžiaga: Nikelis
• Apsauginių peiliukų skaičius: 43
• Kirpimo bloko peiliukų skaičius: 39
• Plokštelių skaičius: 24 ir 30
• Variklis: Nuolatinės srovės variklis, FF-180SH-3825
• Įtampa: 1,2 V nuolatinės srovės įtampa
• Korpuso medžiaga: ABS BASF GP22
• Moteriško skustuvo svoris: 125 g
• Svorio stovo įkroviklis: 16 g
• Spalva: Šviesiai violetinis priekinis skydelis su balta 
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