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Funktioner
• Vipbar iskøler
• Keramisk epileringssystem
• Aktivt massagesystem
• 2 hastighedsindstillinger
• Luksuriøst og stilfuldt design

Tekniske specifikationer
• Strømkilde: AC (netstrøm)
• Spænding: 100-240 V (50-60 Hz) automatisk 

spændingstilpasning V
• Motor: DC-motor 14 V
• Effektforbrug: 6 W
• Antal pincetskiver: 25
• Number of catching points: 24
• Omdr./min.: Hastighed I: 2200, Hastighed II: 2700
• Pulling actions/second: Hastighed I: 880, Hastighed 

II: 1080

Tilbehør
• Beskyttelseskappe: Til nem håndtering og isolering 

af iskøleren
• Eksfolieringssvamp: Sikrer færre indgroede hår
• Luksusetui: Praktisk opbevaring og beskyttelse
• Rensebørste: Optimal vedligeholdelse og ekstra 

hygiejne

Vægt og dimensioner
• Emballagedesign: Eksklusiv gaveæske med 

ophængningsmulighed
• Mål F-Box: 19,6 x 9,4 x 23,5cm (b x d x h) mm
• F-boksens vægt: 625 g.
• A-boksens mål: 56,6 x 19,6 x 25,1cm (b x d x 

h) mm
• A-boksens vægt: 4060 g.
• Antal stk. per A-box: 6 stk.
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