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Vægt og mål F-boks
• Dimensioner: 172 x 63 x 192 (l x b x h) mm.
• Vægt: 269 g.

Vægt og mål A-boks
• Dimensioner: 400 x 181 x 219 (l x b x h) mm.
• Vægt: 1851 g.
• Antal stk. per A-box: 6 stk.

Logistiske data
• CTV: 8846 322 0300
• Pallestørrelse: EU: 120 x 80 x 102, UK: 120 x 100 

x 102 cm
• Antal paller: EU: 240, GB: 360 stk.
• Antal lag: EU: 4, GB: 4
• Antal A-bokse pr. lag: EU: 10, UK: 15

Udskiftning
• Skærfolie HP6120: CTV: 884612000000
• Laminatkniv og fjeder HP2909: CTV: 

884290931000

Tekniske data
• Strømkilde: Batteri
• Folie til barbering: 3 zoner
• Foliemateriale: Nikkel
• Antal beskyttelsestænder: 43
• Antal skæretænder: 37
• Antal lameller: 27
• Trimmer med tryk (N): 1
• Foliesystem med tryk (N): 2,5
• Rotationer pr. minut: 7500
• Motor: Permanent 3 V
• Kabinetmateriale: ABS/PP/SEBS
• Vægt Ladyshaver: 119 g.
• Farve: Mintgrøn
•
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