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Ladyshave Double Contour
Pentru îndepărtarea rapidă şi eficientă a părului

Acest aparat Ladyshave inovator, cu folie dublă garantează o radere rapidă şi mult

mai eficientă. Capul său dublu face uşoară îndepărtarea chiar şi a celor mai

rezistente fire de păr, fără a pericolul ciupirii sau al tăierii. Nu a fost niciodată

posibilă o îndepărtare mai eficientă a părului nedorit.

Se adaptează la toate curbele corpului dvs..

Capul de radere mobil urmăreşte conturul corpului dvs.

Cea mai bună performanţă pentru rezultate minunat de fine

Cap de radere cu strat dublu pentru radere superioară

Se ocupă de firele mai lungi



Ladyshave HP6335/00

Repere Specificaţii

Lamă de tuns pop-up

Un dispozitiv de tuns pop-up integrat se ocupă

de firele mai lungi.

Cap de radere cu strat dublu

Capului de radere cu strat dublu nu-i scapă

niciun fir de păr, oferind un ras precis care

menţine iritaţia pielii la minim

 

Date tehnice

Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă

Suprafaţă de ras: 2

Suprafaţă material: Nichel

Număr de dinţi apărători: 43

Număr de elemente pe capul de radere: 39

Număr de lame: 24 şi 30

Motor: Motor CC, FF-180SH-3825

Tensiune: 1,2V CC

Material carcasă: ABS BASF GP22

Greutate Ladyshave: 125 g

Greutate încărcător: 16 g

Culori: Panou frontal mov pal cu elemente

albe

Date logistice

Cod CTV: 8845 335 00000

Număr de straturi: 10

Număr de baxuri pe strat (UE): 12

Număr de baxuri pe strat (Marea Britanie): 15

Cantitate palet (UE): 720 buc.

Cantitate palet (Marea Britanie): 900 buc.

Dimensiune palet (UE): 1000 x 800 mm

Dimensiune palet (Marea Britanie): 1000 x

1200 mm

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 170,5 x 62,5 x 190 mm

Greutate cutie (F-box): 372 g

Dimensiuni bax: 395 x 200 x 190 mm

Greutate cutie (A-box): 2450 g

Nr. de bucăţi per bax: 6 buc.

Accesorii

Stativ de încărcare

Perie de curăţat

Accesorii pentru conturarea zonei inghinale

Caracteristici

Cap de radere cu strat dublu

Reîncărcabilă
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