
Електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене
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  за крака

Самобръсначка с една пластина

Работи на батерии

 

HP6342/00

Безопасно и лесно бръснене
С тази универсална самобръсначка можете да избръснете цялото си тяло бързо, лесно и

безопасно. Тайната е в малката бръснеща глава, която отрязва бързо, предпазвайки кожата

Ви. Усещане за гладкост и мекота след всяко ползване!

Безопасно бръснене

Система за безопасно бръснене за съвършена защита на кожата

Контрол без усилия

Профилна, ергономична дръжка

Лесна употреба

Работи на батерии

Използване на сухо и мокро във ваната или под душа



Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене HP6342/00

Акценти Спецификации

Система за безопасно бръснене

Нежната, малка бръснеща глава предпазва кожата и я

оставя гладка и мека

Тънък и ергономичен дизайн

За удобно хващане

За използване на сухо и мокро

За нежно и приятно използване под душ или в

банята, със захват против хлъзгане за употреба на

мокро и сухо.

Работи на батерии

Можете да се бръснете навсякъде с безжичната

дамска самобръсначка.

 

Аксесоари

2 бр. батерии тип AA

Четка за почистване

Капаче за пътуване

Накрайник за ефективност

Луксозен калъф

Малка бръснеща глава

Гребен за подстригване

Лесна употреба

Безжични

Дръжка: Ергономична

За употреба на мокро и сухо

Представяне

Бръснеща глава: Самобръсначка с една пластина

Технически данни

Брой на бръснещи пластини: 1

Напрежение: 2 x 1,5 V

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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