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Recursos
• Cor: Champagne com tons de roxo
• Unidade de corte: Aço inoxidável com 21 mm de 

largura
• Proteção ajustável: 4 ajustes de altura de pêlos; 

Comprimento do pêlo: 2 a 9,5 mm
• Minicabeça de raspar os pêlos: Lâmina 

hipoalergênica com um pré-aparador
• Minicabeça depiladora: Número de discos: 9

Especificações técnicas
• Motor: Mabuchi FF180 SH3827 DV
• Fonte de alimentação: Recarregável
• Bateria: Sanyo KR-3UV 600 mAh AA NiCd (1,2 V)
• Tempo de carregamento: 12 horas
• Tempo de operação: Pelo menos 30 min
• Adaptador plugin: Comprimento do fio: 1 m, Sec: 

2,3 V / 100 mA

Dados logísticos
• Tamanho do pallet: União Européia: 204x120x80 

(AxLxP), Grã Bretanha: 204x120x100 
(AxLxP) cm

• Quantidade de paletas: União Européia: 456, Grã 
Bretanha: 600 pcs

Peso e dimensões
• Dimensões da caixa F: 240x180x83 (AxLxP) mm
• Peso da caixa F: 0,435
• Dimensões da caixa A: 475x250x19 (AxLxP) mm
• Peso da caixa A: 2.81 g
• Número de caixas F por caixa A: 6
•
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