
 

 

Philips
Ladyshave Double 
Contour

HP6328/03
Ladyshave Soft Select

Zacht en effectief op alle delen van uw lichaam
Deze unieke alles-in-één ladyshave heeft drie standen voor de verschillende delen van uw lichaam. 
De zachte 24K goud-scheerstanden zijn speciaal ontworpen voor de extra gevoelige gedeelten. 
Wijzig de stand en scheer uw benen in de stand voor extra dicht op de huid scheren.

Geavanceerd huidbeschermingssysteem
• Aloë-verastrip voor betere hydratatie van de huid

Scheeroplossing voor het hele lichaam
• Drie scheerstanden voor verschillende lichaamsdelen

Geschikt voor alle delen van uw lichaam
• Snelle en eenvoudige standselectie

Droog of nat scheren
• Nat en droog te gebruiken

Eenvoudig uw bikinilijn trimmen en stylen
• Trimhulpstuk voor de bikinilijn



 Drie scheerstanden voor verschillende 
lichaamsdelen
1) Scheerhoofd voor de benen (extra dicht op de 
huid) 2) Zacht 24K goud-scheerhoofd voor de oksels 
3) Zacht 24K goud-scheerhoofd voor de bikinilijn.

Snoerloos
Oplaadbaar - 20 minuten scheertijd.

Trimhulpstuk voor de bikinilijn
Trimhulpstuk om de bikinilijn mee te trimmen en 
modelleren.
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Logistieke gegevens
• CTV-code: 8846 328 0300
• Aantal A-dozen per laag (EU): 10
• Aantal A-dozen per laag (GB): 15
• Aantal lagen (EU): 4
• Aantal lagen (GB): 4
• Aantal pallets (EU): 240 stk
• Aantal pallets (GB): 360 stk
• Palletformaat (EU): 120 x 80 x 102 cm
• Palletformaat (GB): 120 x 100 x 102 cm

Technische gegevens
• Voedingsbron: Oplaadbaar
• Scheerblad: 3 zones
• Materiaal blad: Nikkel
• Aantal tanden van de beschermer: 43
• Aantal tanden van het mes: 37
• Aantal lamellen: 27
• Druk trimmer (N): 1
• Druk bladsysteem (N): 2,5
• Rotaties per minuut: 7500

• Motor: Permanent 1,2 V
• Voltage: 100 V, 110 - 127 V of 220 - 240 V (50-60 

Hz)
• Materiaal van de behuizing: ABS/PP/SEBS
• Gewicht ladyshave: 138 g
• Gewicht standaard/oplader: 112 g
• Kleur(en): Ultramarineblauw

Gewicht en afmetingen F-doos
• Afmetingen: 172 x 63 x 192 (l x b x h) mm
• Gewicht: 406 g

Gewicht en afmetingen A-doos
• Afmetingen: 400 x 181 x 219 (l x b x h) mm
• Gewicht: 2673 g
• Aantal stuks per A-doos: 6 stk

Vervanging
• Scheerblad HP6120: CTV: 884612000000
• Lamelmesunit en veer HP2909: CTV: 

884290931000
•

Specificaties
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