
 

Дамски тример тип

писалка

 

Тяло

 

HP6392/00

Гладка кожа в движение
Машинка за подстригване за тяло за незабавни корекции

Останете гладки. По всяко време, навсякъде. Новата машинка за подстригване на тяло в

движение от Philips е дискретен инструмент за разкрасяване, който позволява бързо и

лесно да премахвате дори най-фините косъмчета по тялото в движение. Тя е снабдена с

четчица за почистване за по-добра хигиена.

Бързо и лесно обезкосмяване

26 мм подстригваща глава за лесно премахване на окосмяването по тялото

Използвайте в движение

Достатъчно малка, за да я вземате навсякъде

Удобна

С приложена четка за почистване, за да поддържате машинката чиста



Дамски тример тип писалка HP6392/00

Акценти Спецификации

Приставка за тяло за бързи корекции

Главата за подстригване на тялото е идеална за бързи

корекции в движение. 26-милиметровата

подстригваща глава осигурява бързо и лесно

използване върху малки области по тялото (напр.

пръсти на краката, колене).

Компактна и преносима

Достатъчно малка, за да се побере в дамска чантичка,

и работеща на батерии, можете да я вземете със

себе си навсякъде. С приложена батерия ААА.

Четка за почистване

Почистете машинката за подстригване бързо и я

поддържайте чиста с приложената четка за

почистване.

 

Характеристики

Версия на подстригващия блок за тяло: 24 мм

Аксесоари

Четка за почистване

Предпазна капачка

Технически данни

Цвят (цветове): Патладжанено черно

Източник на електрозахранване: 1 бр. алкална

батерия тип AAA (приложена)

Напрежение: 1,5 V постоянен ток

Размери F-кутия

Размери: 80 x 40 x 175 мм

Сервиз

2 години гаранция

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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