
Koreguojantis
peiliukas

Precision trimmer

HP6390/01

Koreguojantis peiliukas
Koreguojantis pagražinimas visose kūno vietose

Naudodamiesi tiksliu „Philips“ koreguojančiu kirptuvu, galėsite apkirpti nepageidaujamus plaukus nuo visų kūno

dalių. Naudokite jį antakiams, viršutinei lūpai, bikini sričiai ar bet kuriai vietai, kurią norite saugiai pagražinti.

Stilingas antakių formavimas

Koreguojančio kirpimo detalė

Kruopštus veido plaukų šalinimas

Lengvai valdoma kirpimo galvutė

Patogus skutimasis

Prabangus kelioninis dėklas

Patogu laikyti

Parkerio formos dizainas

Geriausi rezultatai ir nuostabiai lygi oda

Papildomos šukos dalinti ir suteikti formą



Koreguojantis peiliukas HP6390/01

Ypatybės Specifikacijos

Koreguojančio kirpimo detalė

Koreguojantis pagražinimas su mažu kirpimo

priedu.

Lengvai valdoma kirpimo galvutė

Greitas ir saugus plaukų šalinimas lengvai

pasiekiamose vietose naudojant įprastinę

kirpimo galvutę.

Prabangus kelioninis dėklas

Patogu laikyti ir lengva naudoti bet kur ir bet

kada.

Papildomos šukos

Papildomos šukos padės jums tiksliai ir

švelniai dalinti ir suteikti formą tokioms

vietoms, kaip bikinio

 

Logistiniai duomenys

CTV kodas: 8846 390 01000

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje (ES):

12

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje (DB):

15

Sluoksnių skaičius (ES): 8

Sluoksnių skaičius (DB): 8

Padėklų kiekis (ES): 96 A dėžutės vnt.

Padėklų kiekis (DB): 128 A dėžutės vnt.

Padėklo dydis (ES): 1200 x 800 x 1984 mm

Padėklo dydis (DB): 1200 x 1000 x 1984 mm

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis: 1 x AAA tipo šarminė

baterija (nepridedama)

Skutimo plokštelė: Nikelis

Medžiaginė plokštelė: Nikelis

Apsauginių peiliukų skaičius: 35

Kirpimo bloko peiliukų skaičius: 29

Variklis: Nuolatinės srovės variklis

Įtampa: 1,5 V nuolatinė srovė

Korpuso medžiaga: ABS

Koreguojančiojo kirptuvo svoris: 18,3 g

Spalva (-os): Tamsi lelijos

F dėžutės svoris ir matmenys

Matmenys: 206 X 98 X 50 mm

Svoris: 148 g

A dėžutės svoris ir matmenys

Matmenys: 310 X 210 X 230 mm

Svoris: 2000 g

Dalių skaičius A dėžutėje: 12 vnt.
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