
Ladyshave Sensitive

Double Contour

 

4-in-1 ladyshave

Nat en droog

 
HP6368/00

Hard tegen haar, zacht voor uw huid
Ultieme scheerervaring met 4-in-1 huidbescherming

De Philips Double Contour Sensitive-ladyshave is ontworpen voor de vrouw van

nu. Deze innovatieve ladyshave met dubbel scheerblad beschermt uw huid terwijl

u deze prachtig glad scheert

Beste prestaties voor een prachtig glad resultaat

Scheerhoofd met dubbel scheerblad voor een superieur scheerresultaat

Heel gemakkelijk en prettig scheren

Tot 40 minuten draadloos scheren

Lampje brandt als batterij moet worden opgeladen

Nat en droog te gebruiken

Handig etui voor opbergen

Geavanceerd huidbeschermingssysteem

Aloë-verastrip voor betere hydratatie van de huid

De hypoallergene gouden scheerbladen beschermen de huid

Bewegend scheerhoofd volgt de rondingen van uw lichaam

Voor minder huidirritatie en een gladder scheerresultaat
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Kenmerken

Hypoallergene scheerbladen

De hypoallergene gouden scheerbladen

voorkomen irritatie en allergische reacties op

uw huid

Aloë-verastrip

Geïntegreerde aloë-verastrip zorgt voor betere

hydratatie van de huid, voor een comfortabele,

veilige scheerbeurt

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Geeft aan dat de batterij bijna leeg is en

waarschuwt u om het apparaat op te laden

voor de volgende scheerbeurt

Handig etui

Handig etui voor bescherming, eenvoudig

meenemen en opbergen

Snoerloos voor draadloos scheren

Overal scheren met deze snoerloze ladyshave

Nat en droog

Droog of nat scheren

Scheerhoofd met dubbel scheerblad

Scheerhoofd met dubbel scheerblad pakt elke

haar en zorgt voor een glad scheerresultaat

met minimale huidirritatie

Bewegende scheerhoofden

De bewegende scheerhoofden volgen

moeiteloos alle contouren van uw lichaam, wat

zorgt voor minimale druk en huidirritatie

Bewegend scheerhoofd

Bewegend scheerhoofd volgt de rondingen van

uw lichaam en houdt zo nauw en continu

contact met de huid
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Specificaties

Technische gegevens

Scheerblad: 2

Materiaal blad: Nikkel, verguld

Aantal tanden van de beschermer: 35

Aantal tanden van het mes: 23

Aantal lamellen: 26 (lang mes) 20 (kort mes)

Materiaal van de behuizing: ABS Terluran

GP22

Gewicht ladyshave: 120 g

Voedingsbron: Oplaadbare batterijen (2)

Kleur(en): Wit, voorpaneel champagne

Voltage: DC 2,4 V

Motor: DC-motor FF 170 PA 2548DV

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Handig etui

Kenmerken

Oplaadbaar

Scheerhoofd met dubbel scheerblad

Afwasbaar scheerhoofd

Aloë-verastrip

Bewegende scheerhoofden

Snoerloos voor draadloos scheren

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Bewegend scheerhoofd

Geometrisch scheerblad voor de gevoelige

huid

Nat en droog

Hypoallergene scheerbladen: Goud

Logistieke gegevens

CTV-code: 884636800

Aantal A-dozen per laag: 15 (EU) 20 (GB)

Aantal pallets: 240 (EU) 320 (GB) stk

Aantal lagen: 4

Palletformaat (EU): 1000 x 800 mm

Palletformaat (GB): 1000 x 1200 mm

Gewicht en afmetingen A-doos

Afmetingen: 208 x 247 x 233 mm

Gewicht: 1782 g

Aantal stuks per A-doos: 4

Gewicht en afmetingen F-doos

Afmetingen: 230 x 197 x 60 mm

Gewicht: 399 g
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