
Zastřihovač

Precision trimmer

HP6390/01

Přesný zastřihovač
Přesná úprava všech částí těla

Diskrétní a přesný zastřihovač od společnosti Philips umožňuje zastřihovat nežádoucí chloupky na všech

částech těla. Lze jej použít na obočí, horní ret, oblast třísel nebo jakoukoliv jinou část, kterou potřebujete

bezpečně upravit.

Stylové tvarování obočí

Prvek pro přesné zastřižení

Přesné odstraňování chloupků na obličeji

Snadno ovladatelná zastřihovací hlava

Zastřihování a tvarování oblasti třísel

Zastřihovací hřeben s nastavitelnou délkou

Snadné ukládání

Luxusní cestovní pouzdro

Snadné použití

Design ve tvaru psacího pera



Zastřihovač HP6390/01

Přednosti Specifikace

Prvek pro přesné zastřižení

Přesná úprava díky malému zastřihovacímu

nástavci

Snadno ovladatelná zastřihovací hlava

Rychlé a snadné odstranění vousů v lehce

dostupných oblastech.

Zastřihovací hřeben s nastavitelnou délkou

Hřeben se dvěma velikostmi pro snadné

zastřižení vousů.

Luxusní cestovní pouzdro

Praktické skladování a snadné použití kdykoliv

a kdekoliv.

 

Logistické údaje

Kód CTV: 8846 390 01000

Počet balení A na vrstvu (EU): 12

Počet balení A na vrstvu (GB): 15

Počet vrstev (EU): 8

Počet vrstev (GB): 8

Počet palet (EU): 96 balení A ks

Počet palet (GB): 128 balení A ks

Velikost palety (EU): 1200 x 800 x 1984 mm

Velikost palety (GB): 1200 x 1000 x 1984 mm

Technické údaje

Zdroj napájení: 1x alkalická baterie typu AAA

(není součástí balení)

Holicí planžeta: Nikl

Materiál planžety: Nikl

Počet chránicích zubů: 35

Počet střihacích zubů: 29

Motor: Motor DC

Napětí: 1.5 V DC

Materiál krytu: ABS

Hmotnost přesného zastřihovače: 18,3 g

Barva(y): Temná liliově bílá

Hmotnost a rozměry balení F

Rozměry: 206 x 98 x 50 mm

Hmotnost: 148 g

Hmotnost a rozměry balení A

Rozměry: 310 x 210 x 230 mm

Hmotnost: 2000 g

Počet kusů v balení A: 12 ks
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