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Jedinečný epilačný systém



 

Vlastnosti
• 2 nastavenia rýchlosti
• Kovové epilačné disky

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery F boxu: 194 x 184 x 62 (V x Š x H) mm
• Rozmery A boxu: 218 x 379 x 194 (V x Š x H) mm
• Počet kusov v kartóne: 6 ks
• Hmotnosť obalu: 567 g
• Hmotnosť kartónu: 3638 g

Príslušenstvo
• Čistiaca kefa: Pre jednoduché čistenie
• Kryt pre veľmi citlivú oblasť: Pre citlivé miesta na 

tele

Technické špecifikácie
• Motor: DC typ
• Počet diskov: 21
• Počet záchytných bodov: 20
• Spotreba energie: 3 W
• Zdroj napájania: AC (elektrická sieť)
• Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 600
• Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 733
• RPM rýchlosť 1: 1900 min.
• RPM rýchlosť 2: 2200 min.
• Napätie: Adaptér vyhovujúci požiadavkám krajiny

Logistické údaje
• Veľkosť palety (VB): 113,3 x 120 x 100 cm
• Veľkosť palety (EÚ): 101,7 x 120 x 80 cm
• Počet paliet (EÚ): 288 ks
• Počet paliet (VB): 360 ks
•

Epilátor
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