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Chạy bằng pin

 

HP6341/00

Cạo an toàn và dễ dàng
Với máy làm sạch lông chức năng cạo đa năng này, bạn có thể  cạo toàn cơ thể  một cách nhanh

chóng, dễ dàng và an toàn. Bí mật chính là đầu cạo nhỏ, cắt nhanh mà vẫn bảo vệ  được làn da của

bạn. Một cảm giác thật mềm mại và mượ t mà sau mỗi lần sử dụng!

Cạo an toàn

Hệ  thống cạo an toàn để  bảo vệ  da tối ưu

Điều khiển dễ  dàng

Tay nắm tiện dụng, có mặt nghiêng

Dễ  sử  dụng

Chạy bằng pin

Sử dụng khô và ướt khi tắm



Máy làm sạch lông khô và ướt HP6341/00

Những nét chính Các thông số

Hệ  thống cạo an toàn

Đầu cạo nhỏ nhẹ  nhàng bảo vệ  da bạn mang lạ i sự

mềm mạ i và mịn màng

Thiết kế mảnh tiện dụng

Để  sử dụng thoả i mái

Sử  dụng khô và ướt

Tay nắm chống trượ t giúp cạo nhẹ  nhàng và thoả i mái

trong khi tắm, mang đến cho bạn trả i nghiệm sử dụng

khô và ướt tối ưu.

Chạy bằng pin

Cạo ở  mọ i nơi với máy làm sạch lông dành cho nữ

không dây này.

 

Phụ kiện

2 x Pin AA

Đầu cọ vệ  sinh

Nắp đậy bảo quản

Dễ  sử  dụng

Không dây

Tay cầm: Tiện dụng

Sử  dụng khô và ướt

Hiệu suất

Đầu cạo: Máy làm sạch lông lá cạo đơn

Thông số kỹ thuật

Số lượng lá cạo: 1

Điện áp: 2x 1,5 V

 

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Bao bì, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.

© 2021 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2021‐06‐30

Phiên bản: 8.0.4

EAN: 08 71010 35338 25

www.philips.com

http://www.philips.com/

