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Umed şi uscat

 
HP6317/01

Ladyshave Body Contour
Urmăreşte formele corpului dvs.

Aparatul special Ladyshave urmăreşte atent formele corpului dvs., permiţându-vă să radeţi şi să conturaţi

perfect chiar şi cele mai dificile zone. De asemenea, puteţi să stilizaţi zona inghinală apăsând pe accesoriul de

tundere.

Se adaptează la toate curbele corpului dvs..

Capul de radere mobil urmăreşte conturul corpului dvs.

Vă puteţi rade în duş sau afară

Ras fără fir

Tunderea şi conturarea cu uşurinţă a zonei inghinale

Accesoriu pentru conturarea zonei inghinale

Stă confortabil în mâna dvs.

Zone cu atingere delicată



Ladyshave HP6317/01

Repere Specificaţii

Cap de radere mobil

Se ajustează pe orice curbă a corpului dvs.

scăzând riscul de tăieturi şi ciupituri

Accesoriu pentru conturarea zonei inghinale

Accesoriu pentru conturarea şi stilizarea zonei

inghinale.

 

Greutate şi dimensiuni cutie

Dimensiuni: 171 x 65 x 193 (l x i x h) mm

Greutate: 253 g

Greutate şi dimensiuni bax

Greutate: 1755 g

Nr. de bucăţi per bax: 6 buc.

Dimensiuni bax: 400 x 181 x 219 (Lxlxî) cm

Date logistice

Cod CTV: 8846 317 01000

Număr de baxuri pe strat (UE): 12

Număr de baxuri pe strat (Marea Britanie): 15

Număr de straturi (UE): 4

Număr de straturi (Marea Britanie): 4

Cantitate palet (UE): 288 buc.

Cantitate palet (Marea Britanie): 360 buc.

Dimensiune palet (UE): 120 x 100 x 102 cm

Dimensiune palet (Marea Britanie): 120 x 100

x 102 cm

Date tehnice

Sursă de alimentare: Baterie

Suprafaţă de ras: Combinaţie

Suprafaţă material: Nichel

Număr de dinţi apărători: 38

Număr de elemente pe capul de radere: 36

Număr de lame: 22

Conturare prin presiune (N): 2 x 1,6 N

Sistem de apăsare prin presiune (N): 2 x 1,6 N

Rotaţii pe minut: 7500 +/- 1000

Motor: Motor c.c. de 3,0 V

Tensiune: Baterii alcaline 2 x 1,5 V

Material carcasă: ABS

Greutate Ladyshave: 113 g

Culori: Căpşună

Înlocuire

Suprafaţă de ras pentru picior: HP6117/01

Cod CTV: 884 611 701000

Suprafaţă e ras pentru zonele sensibile:

HP6121

Bloc de cuţite HP: HP6111
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