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Dámsky strojček s dvojitým sled.kontúr
Pre rýchle a hladké oholenie

Tento inovatívny dvojfóliový dámsky holiaci strojček vám garantuje rýchle a

efektívnejšie oholenie. Jeho dvojitá hlava zaisťuje jednoduchú prácu aj pri

najnepoddajnejších chĺpkoch bez obáv z porezania. Komfortné hladké oholenie

ešte nikdy nebolo jednoduchšie.

Prispôsobí sa každej krivke Vášho tela

Plávajúca holiaca hlava sleduje obrysy vášho tela

Najlepší výkon pre nádherne hladké výsledky

Holiaca hlava s dvoma fóliami na dokonalé oholenie

Postará sa o dlhšie chĺpky



Dámsky holiaci strojček HP6335/00

Hlavné prvky Technické údaje

Výklopný zastrihávač

Integrovaný výsuvný zastrihávač sa postará o

dlhšie chĺpky.

Holiaca hlava s dvoma fóliami

Holiaca hlava s dvoma fóliami zachytí každý

chĺpok pre hladké oholenie s minimálnym

podráždením pokožky

 

Technické údaje

Zdroj napájania: Nabíjateľná batéria

Holiaci fólia: 2

Materiál fólie: Nikel

Počet zubov ochranného prvku: 43

Počet zubov noža: 39

Počet lamiel: 24 a 30

Motor: Motor na jednosmerný prúd, FF-

180SH-3825

Napätie: 1,2 V jednosmerný prúd (DC)

Obalový materiál: ABS BASF GP22

Hmotnosť Ladyshave: 125 g

Hmotnosť nabíjačky: 16 g

Farba(y): Levanduľový predný panel s bielou

časťou tela

Logistické údaje

CTV kód: 8845 335 00000

Počet vrstiev: 10

Počet A boxov na vrstvu (EÚ): 12

Počet A boxov na vrstvu (VB): 15

Počet paliet (EÚ): 720 ks

Počet paliet (VB): 900 ks

Veľkosť palety (EÚ): 1000 x 800 mm

Veľkosť palety (VB): 1000 x 1200 mm

Hmotnosť a rozmery

Rozmery F boxu: 170,5 x 62,5 x 190 mm

Hmotnosť obalu: 372 g

Rozmery A boxu: 395 x 200 x 190 mm

Hmotnosť kartónu: 2450 g

Počet kusov v kartóne: 6 ks

Príslušenstvo

Nabíjací podstavec

Čistiaca kefa

Nástavce na zastrihávanie oblasti bikín

Vlastnosti

Holiaca hlava s dvoma fóliami

Nabíjateľná
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