
 

Philips
Dámsky holiaci strojček s 
dvojitým sledovaním 
kontúr

HP6319/01
Ladyshave Body Contour

Sleduje vaše krivky
Ladyshave detailne sleduje krivky vášho tela, čím vám umožní dokonalé holenie a 
zastrihávanie aj na tých najcitlivejších miestach. A jednoduchým nasadením dodatočného 
zastrihávacieho nástavca môžete upraviť aj oblasť bikín.

Prispôsobí sa každej krivke Vášho tela
• Plávajúca holiaca hlava

Holenie v sprche alebo mimo nej
• Na mokré aj suché použitie

Rýchle na nohy & jemné na citlivé oblasti
• Dve holiace hlavy

Jednoduché zastrihávanie a tvarovanie oblasti bikín
• Nástavec na zastrihávanie oblasti bikín

Rukoväť na optimálne uchopenie
• Jemné dotykové plochy
 



 Plávajúca holiaca hlava
Prispôsobí sa každej krivke vášho tela bez rizika 
porezania alebo poškriabania

Dve holiace hlavy
1) Veľmi rýchla holiaca hlava na holenie nôh 2) Jemná 
holiaca hlava z 24 karátového zlata na holenie 
podpazušia a oblasti bikín

Bez šnúry
Nabíjateľný - doba holenia minimálne 20 minút

Nástavec na zastrihávanie oblasti bikín
Nástavec na zastrihávanie oblasti bikín na 
zastrihávanie a tvarovanie oblastí v okolí bikín
HP6319/01
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Váha & rozmery obalu
• Rozmery: 171 x 65 x 193 (d x š x v) mm
• Hmotnosť: 567 g

Váha & rozmery kartónu
• Rozmery: 400 x 181 x 219 (d x š x v) mm
• Hmotnosť: 3639 g
• Počet kusov v kartóne: 6 ks

Logistické údaje
• CTV: 8846 319 01000
• Veľkosť palety: EÚ: 120 x 80 x 102, VB: 120 x 100 

x 102 cm
• Množstvo na palete: EÚ: 288, VB: 360 ks
• Počet vrstiev: EÚ: 4, VB: 4
• Počet A boxov na vrstvu: EÚ: 12, VB: 15

Náhradné
• Holiaca fólia na nohy: HP6119/01
• CTV: 884611901000
• Holiaca fólia na citlivé miesta: HP6121

• CTV: 884612100000
• Nožová hlava HP: HP6111
• CTV: 884611100000

Technické údaje
• Zdroj napájania: Nabíjateľná
• Holiaci fólia: Kombi
• Materiál fólie: Nikel
• Počet zubov ochranného prvku: 38
• Počet zubov noža: 36
• Počet lamiel: 22
• Tlak strihača (N): 2 x 1,6 N
• Tlak fóliového systému (N): 2 x 1,6 N
• Otáčky za minútu: 7000 +/- 1000
• Motor: 1,2 V DC motor V
• Napätie: 100 V, 110 - 127 V alebo 220 - 240 V (50-

60 Hz)
• Obalový materiál: ABS
• Hmotnosť Ladyshave: 138 g
• Hmotnosť stojana/nabíjačky: 21 g
• Farba: hroznovo-purpurová, Philips 70287
•
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