
Aparat de ras umed
şi uscat

SatinShave
Essential

 
pentru picioare

O suprafaţă de ras

Funcţionare cu baterii

 

HP6342/00 Radere sigură şi uşoară
Cu acest aparat de ras te poţi rade pe întregul corp rapid, uşor şi sigur. Secretul

este capul de radere mic, care taie rapid, în timp ce îţi protejează pielea. O piele

fină şi catifelată după fiecare utilizare!

Radere sigură

Sistem de radere sigur pentru protejarea optimă a pielii

Control fără efort

Mâner cu profil ergonomic

Uşor de utilizat

Funcţionare cu baterii

Ultilizare umedă şi uscată



Aparat de ras umed şi uscat HP6342/00

Repere Specificaţii

Sistem de radere sigur

Capul de radere mic şi delicat vă protejează

pielea, lăsând-o fină şi catifelată

Design plat, ergonomic

Pentru o manevrare confortabilă

Utilizare umedă şi uscată

Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau

în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru

utilizare optimă umedă sau uscată.

Funcţionare cu baterii

Cu acest aparat de ras electric fără fir pentru

femei, te poţi rade oriunde te-ai afla.

 

Accesorii

2 x baterii AA

Perie de curăţat

Capac de călătorie

Capac pentru sporirea eficienţei

Husă de lux

Cap de radere mic

Piepteni pentru tuns

Uşor de utilizat

Fără fir

Mâner: Ergonomic

Utilizare umedă şi uscată

Performanţă

Cap de ras: O suprafaţă de ras

Specificaţii tehnice

Număr corpuri suprafaţă de ras: 1

Tensiune: 2x 1,5 V

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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