
 

Philips
Дамска самобръсначка 
Double Contour

HP6319/01
Дамска самобръсначка Body Contour

Следва извивките ви
Тази дамска самобръсначка стриктно следва извивките на тялото ви, като така ви позволява да 

бръснете и подстригвате до съвършенство дори най-чувствителните зони. Също така можете да 

оформяте бикини линията с поставяне на допълнителната приставка за подрязване.

Нагажда се към всяка извивка на тялото
• Плаваща бръснеща глава

Бръснене и под душа
• За използване на сухо и мокро

Бърз за краката и нежен в деликатните зони
• Две бръснещи глави

Лесно подстригване и оформяне на бикини линията
• Приставка за оформяне на бикини линията

Най-добро захващане
• Меко захващане
 



 Плаваща бръснеща глава
Нагажда се към всяка извивка на тялото ви без 
опасност от порязване и убождане

Две бръснещи глави
1) Свръхбърза бръснеща глава за крака 2) Нежна 
бръснеща глава от 24-каратово злато за 
подмишниците и бикини линията

Без кабел
Акумулаторна - минимум 20 минути време за 
бръснене

Приставка за оформяне на бикини 
линията
Приставка за бикини линията за подстригване и 
оформяне на бикини линията
HP6319/01
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Тегло и размери - F-кутия
• Размери: 171 x 65 x 193 (Д x Ш x В) мм
• Тегло: 567 г

Тегло и размери - A-кутия
• Размери: 400 x 181 x 219 (Д x Ш x В) мм
• Тегло: 3639 г
• Брой изделия в една A-кутия: 6 бр.

Логистични данни
• CTV: 8846 319 01000
• Размер на палета: EU: 120 x 80 x 102, GB: 120 x 

100 x 102 см
• Количество палети: EU: 288, GB: 360 бр.
• Брой пластове: EU: 4, GB: 4
• Брой A-кутии в един пласт: EU: 12, GB: 15

Резервна част
• Пластина за бръснене на крака: HP6119/01
• CTV: 884611901000
• Пластина за бръснене на чувствителни зони: 

HP6121

• CTV: 884612100000
• Режещ блок HP: HP6111
• CTV: 884611100000

Технически данни
• Източник на електрозахранване: С 
акумулаторна батерия

• Бръснеща пластина: Комбинация
• Материал - пластина: Никел
• Брой предпазни зъби: 38
• Брой режещи зъби: 36
• Брой ламели: 22
• Налягане на бръснещия блок (N): 2 x 1,6 N
• Налягане на системата пластини (N): 2 x 1,6 N
• Обороти в минута: 7000 +/- 1000
• Двигател: Мотор на 1,2 V постоянен ток V
• Напрежение: 100 V, 110 - 127 V или 220 - 240 V 

(50-60 Hz)
• Материал на корпуса: ABS
• Тегло на дамската самобръсначка: 138 г
• Тегло на стойката / зарядното устройство: 21 г
• Цвят: цвят грозде тъмнолилав, Philips 70287
•
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