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Устройство за прецизно подстригване
Прецизно обиране по всички части на тялото

Дискретното устройство за прецизно подстригване на Philips ви дава възможност да подстригвате нежеланото окосмяване

по всички части на тялото. Използвайте го за веждите, горната устна, бикини линията или за всяка друга част, където ви е

нужно безопасно обиране.

Стилно оформяне на веждите

Елемент за фино подстригване

Прецизно почистване на лицеви косми

Лесна за работа подстригваща глава

Оформяне и подстригване на бикини линията

Гребен за подстригване с регулируема дължина

Лесно съхранение

Луксозен калъф за пътуване

Лесна работа

Във форма на химикалка



Машинка за подстригване HP6390/01

Акценти Спецификации

Елемент за фино подстригване

Прецизно обиране с малката приставка за

подстригване.

Лесна за работа подстригваща глава

Бързо и безопасно отстраняване на косми на лесни

места с нормалната подстригваща глава.

Гребен за подстригване с регулируема дължина

Гребен с два размера, позволяващ лесно

подстригване на косата.

Луксозен калъф за пътуване

Удобство при прибиране и лекота на използване по

всяко време и навсякъде.

 

Логистични данни

CTV код: 8846 390 01000

Брой A-кутии в един пласт (EU): 12

Брой A-кутии в един пласт (GB): 15

Брой пластове (EU): 8

Брой пластове (GB): 8

Количество в палета (EU): 96 A-кутии бр.

Количество в палета (GB): 128 A-кутии бр.

Размер на палета (EU):

1200 x 800 x 1984 мм

Размер на палета (GB): 1200 x 1000 x 1984 мм

Технически данни

Източник на електрозахранване: 1 бр. алкална

батерия тип AAA (не е включена)

Бръснеща пластина: Никел

Материал - пластина: Никел

Брой предпазни зъби: 35

Брой режещи зъби: 29

Двигател: Постояннотоков двигател

Напрежение: 1,5 VDC

Материал на корпуса: ABS

Тегло - приставка за фино подстригване:

18,3 г

Цвят (цветове): Тъмнолилаво

Тегло и размери - F-кутия

Размери: 206 x 98 x 50 мм

Тегло: 148 г

Тегло и размери - A-кутия

Размери: 310 x 210 x 230 мм

Тегло: 2000 г

Брой изделия в една A-кутия: 12 бр.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑07‑05

Версия: 3.2.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

