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Perfect pentru zona inghinală
Simţiţi-vă încrezătoare şi proaspătă

Cu un singur produs aveţi flexibilitatea de a obţine rezultatul ales! Tundere ordonată, radere netedă, formă

uniformă şi contur pentru zona inghinală.

Tundeţi la lungimea dorită

Protecţie pentru tăierea ordonată a părului

Forma dorită

Lamă de precizie, pentru formă şi contur uniforme

Radere netedă şi rapidă

Minicap de ras hipoalergic, pentru radere uşoară şi rapidă

Pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Rezistent la duş



Perfect pentru zona inghinală HP6362/00

Repere Specificaţii

Protecţie pentru tăierea ordonată a părului

Tundeţi părul cât de precis doriţi. Glisaţi în sus

şi în jos cele 4 poziţii, pentru lungimea

perfectă.

Lamă de precizie

Pentru formă şi contur uniforme ale zonei

inghinale

Minicap de ras hipoalergic

Pentru radere uşoară şi rapidă

 

Caracteristici

Culoare: Argintiu, cu accente albastre

Unitate de tăiere: Oţel inoxidabil, cu lăţimea

de 21 mm

Protecţie reglabilă: 4 setări pentru lungimea

părului; Lungimea părului: 2 - 9,5 mm

Minicap de ras: Folie hipoalergică, cu un

dispozitiv de tundere preliminar

Specificaţii tehnice

Motor: Mabuchi FF180 SH3827 DV

Sursă de alimentare: Reîncărcabil

Baterie: Sanyo KR-3UV 600 mAh AA NiCd

(1,2 V)

Durată de încărcare: 12 ore

Durată de funcţionare: Cel puţin 30 min.

Adaptor de conectare: Lungimea cablului: 1

m, Sec.: 2,3 V/100 mA

Date logistice

Dimensiune palet: EU: 204 x 120 x 80 (Î x l x

a), Marea Britanie: 204 x 120 x 100 (Î x l x

a) cm

Cantitate palet: EU: 456, Marea Britanie:

600 buc.

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni cutie: 240 x 180 x 83 (Î x l x

a) mm

Greutate cutie (F-box): 0,410

Dimensiuni bax: 475 x 250 x 19 (Î x l x a) mm

Greutate cutie (A-box): 2,666 g

Număr de cutii per bax: 6
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