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Χαρακτηριστικά
• Χρώµα: Σαµπανί µε δαµασκηνί αποχρώσεις
• Μονάδα κοπής: Ανοξείδωτο ατσάλι πλάτους 21 

χιλ.
• Ρυθµιζόµενο περίβληµα προστασίας: 4 ρυθµίσεις 

µήκους µαλλιών. Μήκος µαλλιών: 2-9,5 χιλ.
• Mini ξυριστική κεφαλή: Υποαλλεργικό έλασµα µε 

εξάρτηµα προετοιµασίας του ψαλιδίσµατος
• Mini κεφαλή αποτρίχωσης: Αριθµός δίσκων: 9

Τεχνικές προδιαγραφές
• Μοτέρ: Mabuchi FF180 SH3827 DV
• Πηγή τροφοδοσίας: Επαναφορτιζόµενη
• Μπαταρία: Sanyo KR-3UV 600mAh AA NiCd 

(1,2V)
• Χρόνος φόρτισης: 12 ώρες
• Χρόνος λειτουργίας: Τουλάχιστον 30 λεπτά
• Συνδεδεµένος στην πρίζα προσαρµογέας: Μήκος 

καλωδίου: 1 µ., ∆ευτ.: 2,3 V / 100mA

Στοιχεία logistic
• Μέγεθος παλέτας: EE: 204x120x80 (ΥxΠxΒ), ΗΒ: 

204x120x100 (ΥxΠxΒ) cm
• Ποσότητα παλέτας: ΕΕ: 456, ΗΒ: 600 τεµάχια

Βάρος και διαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 240x180x83 (ΥxΠ

xΒ) mm
• Βάρος συσκευασίας F: 0,435
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 475x250x19 (ΥxΠ

xΒ) mm
• Βάρος συσκευασίας A: 2,81 g
• Αριθµός συσκευασιών F ανά συσκευασία A: 6
•
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