
 

 

Philips Double Contour
Ladyshave Sensitive

• 4-i-1 Ladyshave
• Våt och torr

HP6368/00
Tuff mot hårstrån, snäll mot huden

Ultimat rakning med 4-i-1-hudskydd
Philips Double Contour Sensitive-ladyshavern har anpassats efter behoven hos dagens 
kvinnor. Den här innovativa ladyshavern med dubbla skärblad skyddar din hud och ger dig 
vackert len hud

Bästa prestanda för vackra, släta resultat
• Rakhuvud med dubbla skärblad för överlägsen rakning

Bekväm och behaglig rakning
• Upp till 40 minuter sladdlös rakning
• Indikatorlampa för lågt batteri
• Våt och torr användning
• Praktiskt fodral för förvaring

Det ultimata hudvårdssystemet
• Aloe vera-remsa för bättre fuktning av huden
• Hypoallergena gyllene skärblad skyddar din hud
• Det roterande huvudet följer kroppens konturer
• För minskad irritation och hudnära rakning



 Hypoallergena skärblad

Hypoallergena gyllene skärblad minimerar 
irritation och allergiska reaktioner på huden

Aloe vera-remsa

Inbyggd aloe vera-remsa ger ökad fuktning av 
huden för en smidig och nära rakning

Indikator för lågt batteri

Indikerar lågt batteri och påminner dig om att 
ladda apparaten innan nästa rakning

Praktiskt fodral
Praktiskt fodral för skydd, resan och förvaring

Sladdlös rakning

Raka dig var du än är med den här sladdlösa 
ladyshavern

Våt och torr

Raka dig i eller utanför duschen

Rakhuvud med dubbla skärblad

Rakhuvud med dubbla skärblad fångar upp 
varje hårstrå och ger en nära rakning som 
minimerar hudirritation

Rörliga huvuden

Rörliga huvuden följer smidigt kroppens 
konturer och minskar tryck och irritation på 
huden

Roterande huvud

Det roterande huvudet följer kroppens 
konturer och håller nära kontakt med huden 
hela tiden
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Funktioner
Ladyshave Sensitive
4-i-1 Ladyshave Våt och torr
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Tekniska data
• Skärblad: 2
• Material, skärblad: Guldpläterad nickel
• Antal skyddständer: 35
• Antal skärtänder: 23
• Antal lameller: 26 (långt skärhuvud) 20 (kort 

skärhuvud)
• Hölje, material: ABS Terluran GP22
• Vikt, ladyshave: 120 g
• Strömkälla: Laddningsbara batterier (2)
• Färg(er): Vit med champagnefärgad främre panel
• Spänning: 2,4 V DC
• Motor: DC-motor FF 170 PA 2548DV

Tillbehör
• Rengöringsborste
• Praktiskt fodral

Funktioner
• Laddningsbar
• Rakhuvud med dubbla skärblad
• Tvättbart rakhuvud
• Aloe vera-remsa
• Rörliga huvuden

• Sladdlös rakning
• Indikator för lågt batteri
• Roterande huvud
• Känslig skärgeometri
• Våt och torr
• Hypoallergena skärblad: Guldfärgat

Logistisk information
• CTV-kod: 884636800
• Antal A-lådor per lager: 15 (EU) 20 (GB)
• Pall, kvantitet: 240 (EU) 320 (GB) delar
• Antal lager: 4
• Pallstorlek (EU): 1 000 x 800 mm
• Pallstorlek (GB): 1 000 x 1 200 mm

Vikt och mått, A-låda
• Mått: 208 x 247 x 233 mm
• Vikt: 1 782 g
• Antal enheter per A-låda: 4

Vikt och mått, F-låda
• Mått: 230 x 197 x 60 mm
• Vikt: 399 g
•
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Specifikationer
Ladyshave Sensitive
4-i-1 Ladyshave Våt och torr
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