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Ladyshave

Nat en droog
HP6317/01

Ladyshave Body Contour
Volgt uw rondingen
Deze speciale ladyshave volgt de rondingen van uw lichaam nauwkeurig, waardoor u zelfs
op de gevoeligste plekken perfect kunt scheren en trimmen. U kunt ook uw bikinilijn
stylen door het extra trimhulpstuk op het apparaat te klikken.
Past zich aan elke ronding van het lichaam aan
• Het bewegende scheerhoofd volgt de rondingen van uw lichaam
Droog of nat scheren
• Draadloos scheren
Eenvoudig uw bikinilijn trimmen en stylen
• Trimhulpstuk voor de bikinilijn
Ligt prettig in de hand
• Soft-touch delen

HP6317/01

Ladyshave

Nat en droog

Specificaties
Gewicht en afmetingen F-doos

• Afmetingen: 171 x 65 x 193 (l x b x h) mm
• Gewicht: 253 g

Gewicht en afmetingen A-doos

• Gewicht: 1755 g
• Aantal stuks per A-doos: 6 stk
• Afmetingen A-doos: 400 x 181 x 219 (L x B x
H) cm

Logistieke gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CTV-code: 8846 317 01000
Aantal A-dozen per laag (EU): 12
Aantal A-dozen per laag (GB): 15
Aantal lagen (EU): 4
Aantal lagen (GB): 4
Aantal pallets (EU): 288 stk
Aantal pallets (GB): 360 stk
Palletformaat (EU): 120 x 100 x 102 cm
Palletformaat (GB): 120 x 100 x 102 cm

Kenmerken
Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voedingsbron: Batterij
Scheerblad: Combi
Materiaal blad: Nikkel
Aantal tanden van de beschermer: 38
Aantal tanden van het mes: 36
Aantal lamellen: 22
Druk trimmer (N): 2 x 1,6 N
Druk bladsysteem (N): 2 x 1,6 N
Rotaties per minuut: 7500 +/- 1000
Motor: DC-motor 3,0 V
Voltage: 2 alkalinebatterijen van 1,5 V
Materiaal van de behuizing: ABS
Gewicht ladyshave: 113 g
Kleur(en): Aardbei

Vervanging
•
•
•
•

Scheerblad voor benen: HP6117/01
CTV-code: 884 611 701000
Scheerblad voor gevoelige plaatsen: HP6121
HP-messenblok: HP6111

•
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Bewegend scheerhoofd

Past zich aan elke ronding van uw lichaam aan
waardoor wondjes en insnijdingen worden
voorkomen

Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Trimhulpstuk om de bikinilijn mee te trimmen en
modelleren.

