
Moteriškas skustuvas
„Body Contour“

HP6319/01

„Double Contour“ moteriškas skustuvas
Atkartoja Jūsų kūno linkius

Dėl šio ypatingo moteriško skustuvo savybės atkartoti kūno linkius galima idealiai skusti ir kirpti net pačias

jautriausias vietas. Uždėję papildomą kirpimo priedą, galite modeliuoti bikinio sritį.

Patogu laikyti

Minkštos vietos

Prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio

Slankioji skutimo galvutė atkartoja Jūsų kūno linkius

Skutimasis po dušu ir kitose vietose

Naudojimas drėgnu ir sausu būdu

Greitas kojų ir švelnus jautrių vietų skutimas

Dvi skutimo galvutės

Lengvas kirpimas ir bikinio srities modeliavimas

Bikinio srities kirpimo priedas



Moteriškas skustuvas „Body Contour“ HP6319/01

Ypatybės Specifikacijos

Slankioji skutimo galvutė

Prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio,

nesukeldama rizikos įsipjauti ar įsikirpti

Dvi skutimo galvutės

1) Ypač greito skutimo galvutė kojoms 2) Švelni

24K auksinė skutimo galvutė pažastims ir

bikinio sričiai.

Bikinio srities kirpimo priedas

Bikinio srities kirpimo priedas bikinio sričiai

kirpti ir modeliuoti.

 

Logistiniai duomenys

Padėklo dydis (ES): 120 x 80 x 102 cm

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje (ES):

12

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje (DB):

15

Sluoksnių skaičius (ES): 4

Sluoksnių skaičius (DB): 4

Padėklų kiekis (ES): 288 vnt.

Padėklų kiekis (DB): 360 vnt.

Padėklo dydis (DB): 120 x 100 x 102 cm

CTV kodas: 8846 319 01000

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis: Pakartotinai įkraunama

Skutimo plokštelė: Kombinuotas

Medžiaginė plokštelė: Nikelis

Apsauginių peiliukų skaičius: 38

Kirpimo bloko peiliukų skaičius: 36

Plokštelių skaičius: 22

Slėgis, tenkantis koreguojančiam peiliukui

(N): 2 x 1,6 N

Slėgis, tenkantis skutimo plokštelės sistemai

(N): 2 x 1,6 N

Apsisukimai per minutę: 7000 +/- 1000

Variklis: 1,2 V nuolat. srovės įtampos variklis V

Įtampa: 100 V, 110–127 V arba 220–240 V

(50–60 Hz)

Korpuso medžiaga: ABS

Moteriško skustuvo svoris: 138 g

Stovo / įkroviklio svoris: 21 g

Spalva (-os): Tamsiai raudonas, „Philips

70287“

F dėžutės svoris ir matmenys

Matmenys: 171 x 65 x 193 (aukštis x plotis x

gylis) mm

Svoris: 567 g

A dėžutės svoris ir matmenys

Matmenys: 400 x 181 x 219 (aukštis x plotis x

gylis) mm

Svoris: 3639 g

Dalių skaičius A dėžutėje: 6 vnt.

Pakeitimas

Kojų skutimo plokštelė: HP6119/01

Jautrių vietų skutimo plokštelė: HP6121

CTV kodas: 884611901000

Kirpimo bloko HP: HP6111
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