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Καταπραϋντικό γάντι πάγου

Κεραµικό σύστηµα αποτρίχωσης
Σύστηµα ενεργού µασάζ



 

Χαρακτηριστικά
• Καταπραϋντικό γάντι πάγου
• Κεραµικό σύστηµα αποτρίχωσης
• Σύστηµα ενεργού µασάζ
• 2 ρυθµίσεις ταχύτητας

Αξεσουάρ
• Καπάκι εξαρτήµατος ευαίσθητης περιοχής: ναι
• Σφουγγάρι απολέπισης: ναι
• Πολυτελής θήκη αποθήκευσης: ναι
• Βούρτσα καθαρισµού: ναι

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας F
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 235 x 174 x 95 (ΥxΠ

xΒ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F: 634 g

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας Α
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 248 x 595 x 180 (ΥxΠ

xΒ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας A: 4085 g

Χώρα προέλευσης
• Χώρα προέλευσης: Σλοβενία

Τεχνικές προδιαγραφές
• Πηγή ισχύος: ναι
• Τάση: 100-240 V
• Μοτέρ: DC 12 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 6 W
• Αριθµός δίσκων: 13
• Αριθµός πλεονεκτηµάτων: 24
• RPM: ταχύτητα I: 2200, ταχύτητα II: 2700
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο: ταχύτητα I: 880, 

ταχύτητα II: 1080

Στοιχεία logistic
• Μέγεθος παλέτας (ΕΕ): 113,3 x 120 x 80 (ΥxΠ

xΒ) εκ.
• Μέγεθος παλέτας (ΗΒ): 113,3 x 120 x 100 (ΜxΠ

xΒ) εκ.
• Ποσότητα παλέτας (ΕΕ): 192 συσκευασίες F
• Ποσότητα παλέτας (ΗΒ): 240 συσκευασίες F
• Αριθµός στρώσεων: 4
• Αριθµός συσκευασιών F ανά συσκευασία A
• Βάρος παλέτας (ΕΕ): 145,7 κ.
• Βάρος παλέτας (ΗΒ): 178,4 κ.
•
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