
Ladyshave Sensitive

Double Contour

 

4-i-1 Ladyshave

Våt og tørr

 
HP6368/00

Tøff mot hårene, snill mot huden
Uovertruffen barbering med fire-i-ett hudbeskyttelsessystem

Philips Double Contour Sensitive-ladyshaveren er utformet etter behovene til

kvinner i dag. Denne nyskapende barbermaskinen med dobbel folie beskytter

huden samtidig som den gjør den vakker og myk.

Best ytelse for vakre, glatte resultater

Dobbelt skjærehode for overlegen barbering

Praktisk og komfortabel barbering

Opptil 40 minutter med trådløs barbering

Indikatorlampe for lavt batterinivå

Kan brukes våt og tørr

Praktisk veske for oppbevaring

Det ultimate hudbeskyttelsessystemet

Stripe med aloe vera for bedre tilføring av fuktighet til huden

Hypoallergeniske gullbelagte skjærefolier beskytter huden

Bevegelig hode som følger kurvene til kroppen din

For å redusere irritasjon og gi tettere barbering



Ladyshave Sensitive HP6368/00

Høydepunkter

Hypoallergeniske skjærefolier

Hypoallergeniske, gullbelagte skjærefolier

minimerer irritasjon og allergieffekter på huden

Stripe med aloe vera

Integrert stripe med aloe vera som øker

fuktigheten, slik at du får en jevnere og

tryggere barbering

Indikator for lavt batterinivå

Viser når batterinivået er lavt og minner deg på

å lade apparatet før neste barbering

Praktisk etui

Praktisk veske for beskyttelse, reise og

oppbevaring

Trådløs for barbering uten ledning

Barber deg overalt med denne trådløse

ladyshaveren

Våt og tørr

Barber deg i eller utenfor dusjen

Dobbelt skjærehode

Doble skjærehoder fanger opp alle hårene og

gir en tett barbering, som gir minimal irritasjon

av huden

Flytende skjærehode

De flytende hodene justeres sømløst etter hver

kurve på kroppen din og minimerer trykk og

irritasjon på huden

Bevegelig hode

Bevegelig hode som følger kurvene til kroppen

din, og opprettholder tett og kontinuerlig

kontakt med huden
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Spesifikasjoner

Tekniske data

Skjærefolie: 2

Materiale, folie: Nikkel, gullbelagt

Antall beskyttelsestenner: 35

Antall skjæretenner: 23

Antall lameller: 26 (lang kutter) 20 (kort kutter)

Kabinettmateriale: ABS Terluran GP22

Vekt Ladyshave: 120 g

Strømkilde: Oppladbare batterier (2)

Farge(r): Hvit, champagnefarget frontpanel

Spenning: 2,4 V DC

Motor: DC-motor FF 170 PA 2548DV

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Praktisk etui

Funksjoner

Oppladbar

Dobbelt skjærehode

Skjærehodet kan vaskes

Stripe med aloe vera

Flytende skjærehode

Trådløs for barbering uten ledning

Indikator for lavt batterinivå

Bevegelig hode

Følsom foliegeometri

Våt og tørr

Hypoallergeniske skjærefolier: Gullbelagt

Logistiske data

CTV-kode: 884636800

Antall A-bokser per lag: 15 (EU) 20 (GB)

Antall paller: 240 (EU) 320 (GB) deler

Antall lag: 4

Pallstørrelse (EU): 1000 x 800 mm

Pallstørrelse (Storbritannia): 1000 x 1200 mm

Vekt og mål, A-boks

Mål: 208 x 247 x 233 mm

Vekt: 1782 g

Antall per A-boks: 4

Vekt og mål, F-boks

Mål: 230 x 197 x 60 mm

Vekt: 399 g
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