
Maşină de tuns

Precision trimmer

HP6390/01

Lamă de precizie
Retuşuri rapide pe toate zonele corpului

Discretul Precision Trimmer de la Philips vă permite să tundeţi părul nedorit de pe orice zonă a corpului. Îl puteţi

utiliza pentru sprâncene, buza superioară, zona inghinală sau orice altă zonă pentru care necesitaţi retuşuri

sigure.

Conturare stilată a sprâncenelor

Element de tundere precisă

Îndepărtarea precisă a părului de pe faţă

Cap de tundere uşor de manevrat

Conturarea şi tunderea zonei inghinale

Pieptene de tundere cu lungime reglabilă

Stocare uşoară

Geantă de voiaj de lux

Manevrare facilă

Design în formă de creion



Maşină de tuns HP6390/01

Repere Specificaţii

Element de tundere precisă

Retuşuri precise cu ajutorul micului accesoriu

de tundere.

Cap de tundere uşor de manevrat

Îndepărtarea rapidă şi sigură a părului în zone

uşor de accesat, cu ajutorul capului standard

de tundere.

Pieptene de tundere cu lungime reglabilă

Un pieptene cu două mărimi pentru tunderea

facilă a părului.

Geantă de voiaj de lux

Depozitare convenabilă şi utilizare facilă,

oriunde, oricând.

 

Date logistice

Cod CTV: 8846 390 01000

Număr de baxuri pe strat (UE): 12

Număr de baxuri pe strat (Marea Britanie): 15

Număr de straturi (UE): 8

Număr de straturi (Marea Britanie): 8

Cantitate palet (UE): 96 baxuri buc.

Cantitate palet (Marea Britanie): 128

baxuri buc.

Dimensiune palet (UE): 1200 x 800 x

1984 mm

Dimensiune palet (Marea Britanie): 1200 x

1000 x 1984 mm

Date tehnice

Sursă de alimentare: 1 baterie alcalină tip

AAA (nu este inclusă)

Suprafaţă de ras: Nichel

Suprafaţă material: Nichel

Număr de dinţi apărători: 35

Număr de elemente pe capul de radere: 29

Motor: Motor CC

Tensiune: 1,5 V c.c.

Material carcasă: ABS

Greutate Precision trimmer: 18,3 g

Culori: Lila închis

Greutate şi dimensiuni cutie

Dimensiuni: 206 x 98 x 50 mm

Greutate: 148 g

Greutate şi dimensiuni bax

Dimensiuni: 310 x 210 x 230 mm

Greutate: 2000 g

Nr. de bucăţi per bax: 12 buc.
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