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Surowa dla włosów, delikatna dla skóry
Doskonałe golenie z systemem ochrony skóry 4 w 1

Golarki damskie Philips Double Contour Sensitive stworzono, aby zaspokoić

potrzeby współczesnych kobiet. Urządzenie wyposażone w podwójną siateczkę

chroni skórę, zapewniając jej gładkość i piękny wygląd.

Najlepsza wydajność zapewniająca gładką skórę

Głowica goląca z podwójną siateczką zapewnia najwyższą jakość golenia

Wygodne golenie

Do 40 minut bezprzewodowego golenia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

Możliwość korzystania na sucho i mokro

Wygodne etui do przechowywania

Niezrównany system ochrony skóry

Pasek aloesowy zapewnia lepsze nawilżenie skóry

Hipoalergiczne, złote siateczki golące chronią Twoją skórę

Ruchoma głowica dopasowuje się do kształtów ciała

Mniejsze podrażnienia skóry i dokładniejsze golenie
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Zalety

Hipoalergiczne siateczki golące

Hipoalergiczne, złote siateczki golące chronią

skórę przed podrażnieniami i minimalizują

prawdopodobieństwo wystąpienia alergii

Pasek aloesowy

Zintegrowany pasek aloesowy poprawia

nawilżenie skóry i zapewnia gładkie i

bezpieczne golenie

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

Informuje o niskim poziomie naładowania

baterii i przypomina o konieczności

naładowania urządzenia przed następnym

goleniem

Wygodne etui

Wygodne etui chroni urządzenie podczas

przechowywania i w podróży

Bezprzewodowa

Działanie bezprzewodowe — z golarki dla

kobiet możesz korzystać wszędzie

Na mokro i na sucho

Możliwość golenia pod prysznicem

Głowica goląca z podwójną siateczką

Głowica goląca z podwójną siateczką wyłapuje

każdy włosek, zapewniając dokładne golenie i

mniej podrażnień skóry

Ruchome głowice golące

Ruchome głowice golące łatwo dopasowują

się do kształtu ciała, zapewniając mniejszy

nacisk i mniej podrażnień

Ruchoma głowica

Ruchoma głowica dopasowuje się do kształtów

ciała, zachowując ciągły, bliski kontakt ze

skórą
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Dane techniczne

Dane techniczne

Siateczka goląca: 2

Materiał siateczki: Nikiel, pozłacana

Liczba zębów osłaniających: 35

Liczba ząbków tnących: 23

Liczba płytek: 26 (długi nożyk) 20 (krótki

nożyk)

Materiał obudowy: ABS Terluran GP22

Waga golarki Ladyshave: 120 g

Źródło zasilania: Akumulatory (2)

Kolor(y): Biały, panel przedni fioletowy

Napięcie: 2,4 V DC

Silnik: Silniczek prądu stałego FF 170 PA

2548DV

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Wygodne etui

Właściwości

Możliwość powtórnego ładowania

Głowica goląca z podwójną siateczką

Głowica goląca z możliwością mycia

Pasek aloesowy

Ruchome głowice golące

Bezprzewodowa

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

Ruchoma głowica

Specjalny kształt siateczki

Na mokro i na sucho

Hipoalergiczne siateczki golące: Złote

Dane logistyczne

Kod CTV: 884636800

Liczba opakowań zbiorczych w każdej

warstwie: 15 (EU) 20 (GB)

Ilość na palecie: 240 (EU) 320 (GB) szt.

Liczba warstw: 4

Wymiary palety (EU): 1000 x 800 mm

Wymiary palety (GB): 1000 x 1200 mm

Waga i wymiary opakowania zbiorczego

Wymiary: 208 x 247 x 233 mm

Waga: 1782 g

Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Waga i wymiary pojedynczego opakowania

Wymiary: 230 x 197 x 60 mm

Waga: 399 g
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