
Ladyshave Sensitive

Double Contour

 

5-i-1 ladyshaver

Wet & Dry

 
HP6366/00

Barsk ved hår, blid ved huden
Ultimativ barbering med 3-i-1-system, der beskytter huden

Philips Double Contour Sensitive-ladyshaver er blevet designet ud fra nutidens

kvinders behov. Denne innovative ladyshaver med dobbelt skærfolie beskytter din

hud, samtidig med at du får smuk glat hud

Den bedste barbering for smukke og jævne resultater

Skærenhed med dobbelt skærfolie til den optimale barbering

Bekvem og behagelig barbering

Op til 40 minutters ledningsfri barbering

Våd og tør brug

System til ultimativ beskyttelse af huden

Aloe vera-strimmel for mere fugt til huden

Vipbart hoved følger kroppens kurver

For reduceret irritation og tættere barbering



Ladyshave Sensitive HP6366/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Aloe vera-strimmel

Integreret aloe vera-strimmel fugter huden og

giver en glat og sikker barbering

Ledningsfri barbering

Barber dig over alt med denne ledningsfri

ladyshaver

Wet & Dry

Barber dig i eller uden for badet

Skærenhed med dobbelt skærfolie

Skærenhed med dobbelt skærfolie fanger hvert

hår og giver en tæt barbering, der minimerer

hudirritation

Vipbart hoved

Vipbart hoved følger kroppens kurver for tæt og

konstant kontakt med huden

Flydende hoveder

Flydende hoveder tilpasser sig nemt alle din

krops kurver og minimerer tryk og hudirritation

 

Tekniske data

Folie til barbering: 2

Foliemateriale: Nikkel

Antal beskyttelsestænder: 35

Antal skæretænder: 23

Antal lameller: 26 (lang skæreenhed) 20 (kort

skæreenhed)

Materiale: kabinet: ABS Terluran GP22

Vægt: Ladyshaver: 120 g

Strømkilde: Genopladelige batterier (2)

Farve(r): Hvid

Spænding: 2,4 V DC

Motor: DC-motor FF 170 PA 2548DV

Præcisionstrimmers vægt: 7 g

Tilbehør

Rensebørste

Funktioner

Genopladelig

Skærenhed med dobbelt skærfolie

Vaskbar skærenhed

Aloe vera-strimmel

Flydende hoveder

Ledningsfri barbering

Vipbart hoved

Wet & Dry

Logistiske data

CTV-kode: 884636600

Antal A-bokse pr. lag: 15 (EU) 20 (GB)

Antal paller: 240 (EU) 320 (GB) stk.

Antal lag: 4

Pallestørrelse (EU): 1000 x 800 mm

Pallestørrelse (GB): 1000 x 1200 mm

Vægt og mål A-boks

Mål: 208 x 247 x 233 mm

Vægt: 17829 g

Antal stk. pr. A-boks: 4

Vægt og mål F-boks

Mål: 230 x 197 x 60 mm

Vægt: 399 g
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