
 

 

Philips Double Contour
Ladyshave

HP6335/00
Ladyshave Double Contour

För en snabb och nära rakning
Den här nyskapande ladyshaven med dubbla skärblad ger en garanterat snabb och effektiv 
rakning. Det dubbla huvudet gör det enkelt att ta bort även de tjockaste hårstråna, utan 
risk för skärsår. Det har aldrig varit enklare att få en bekväm och nära rakning.

Anpassar sig till kroppens alla konturer
• Rörligt rakhuvud följer kroppens konturer

Bästa prestanda för vackra, släta resultat
• Rakhuvud med dubbla skärblad för överlägsen rakning
• Tar hand om längre hårstrån



 Uppfällbar trimsax
Med en integrerad utfällbar trimsax tar du hand om 
längre hårstrån.

Rakhuvud med dubbla skärblad
Rakhuvud med dubbla skärblad fångar upp varje 
hårstrå och ger en nära rakning som minimerar 
hudirritation
HP6335/00
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Tekniska data
• Strömkälla: Laddningsbart batteri
• Skärblad: 2
• Material, skärblad: Nickel
• Antal skyddständer: 43
• Antal skärtänder: 39
• Antal lameller: 24 och 30
• Motor: DC-motor, FF-180SH-3825
• Spänning: 1,2 V DC
• Hölje, material: ABS BASF GP22
• Vikt, ladyshave: 125 g
• Vikt, laddare: 16 g
• Färg(er): Lavendelblå framsida med vitt hölje

Logistisk information
• CTV-kod: 8845 335 00000
• Antal lager: 10
• Antal A-lådor per lager (EU): 12
• Antal A-lådor per lager (GB): 15
• Pall, kvantitet (EU): 720 delar

• Pall, kvantitet (GB): 900 delar
• Pallstorlek (EU): 1 000 x 800 mm
• Pallstorlek (GB): 1 000 x 1 200 mm

Vikt och mått
• F-låda, mått: 170,5 x 62,5 x 190 mm
• F-låda, vikt: 372 g
• A-låda, mått: 395 x 200 x 190 mm
• A-låda, vikt: 2450 g
• Antal enheter per A-låda: 6 delar

Tillbehör
• Laddningsställ
• Rengöringsborste
• Tillbehör för trimning av bikinilinjen

Funktioner
• Rakhuvud med dubbla skärblad
• Laddningsbar
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