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Greutate și dimensiuni cutie
• Dimensiuni: 171 x 65 x 193 (l x i x h) mm
• Greutate: 567 g

Greutate și dimensiuni bax
• Dimensiuni: 400 x 181 x 219 (l x i x h) mm
• Greutate: 3639 g
• Nr. de bucăţi per bax: 6 buc.

Date logistice
• CTV: 8846 319 01000
• Dimensiune palet: EU: 120 x 80 x 102, GB: 120 x 

100 x 102 cm
• Cantitate palet: EU: 288, GB: 360 buc.
• Număr de straturi: EU: 4, GB: 4
• Număr de baxuri pe strat: EU: 12, GB: 15

Înlocuire
• Suprafaţă de ras pentru picior: HP6119/01
• CTV: 884611901000
• Suprafaţă e ras pentru zonele sensibile: HP6121
• CTV: 884612100000
• Bloc de cuţite HP: HP6111
• CTV: 884611100000

Date tehnice
• Sursă de alimentare: Reîncărcabil
• 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: 7000 +/- 1000
• Motor: Motor 1,2 V CC V
• Tensiune: 100V, 110 - 127 V sau 220 - 240V (50-

60 Hz)
• Material carcasă: ABS
• Greutate Ladyshave: 138 g
• Greutate stativ/încărcător: 21 g
• Culoare: purpuriu strugure, Philips 70287
•
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