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Εξάρτημα ψαλιδίσματος ακριβείας
Λεπτομερείς διορθώσεις σε όλα τα μέρη του σώματος

Η διακριτική κοπτική μηχανή ακριβείας της Philips σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε το σχήμα, να ψαλιδίσετε ή να ξυρίσετε

ανεπιθύμητες τρίχες σε όλα τα μέρη του σώματος. Χρησιμοποιήστε την για τα φρύδια, το άνω χείλος, τη γραμμή του μπικίνι ή

οποιαδήποτε άλλη περιοχή θέλετε να διορθώσετε με ασφάλεια.

Διαμόρφωση σχήματος φρυδιών

Εξάρτημα κόπτη ακριβείας

Αφαίρεση τριχών του προσώπου με ακρίβεια

Εύχρηστη κεφαλή κοπής

Διαμόρφωση και ψαλίδισμα στο μπικίνι

Χτένα κοπής ρυθμιζόμενου μήκους

Εύκολη αποθήκευση

Πολυτελής θήκη μεταφοράς

Εύκολος χειρισμός

Σχεδιασμός σε σχήμα γραφίδας



Εξάρτημα ψαλιδίσματος ακριβείας HP6390/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Εξάρτημα κόπτη ακριβείας

Λεπτομερείς διορθώσεις με το μικρό εξάρτημα

κοπής.

Εύχρηστη κεφαλή κοπής

Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση τριχών του προσώπου

σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές με την κεφαλή

κοπής.

Χτένα κοπής ρυθμιζόμενου μήκους

Χτένα δύο μεγεθών που επιτρέπει το εύκολο

ψαλίδισμα των τριχών

Πολυτελής θήκη μεταφοράς

Πρακτική φύλαξη και εύκολη χρήση ανά πάσα στιγμή

και οπουδήποτε.

 

Στοιχεία logistic

Κωδικός CTV: 8846 390 01000

Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση (ΕΕ): 12

Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση (ΗΒ): 15

Αριθμός στρώσεων (EΕ): 8

Αριθμός στρώσεων (ΗΒ): 8

Ποσότητα παλέτας (ΕΕ): 96 συσκευασίες A τεμάχια

Ποσότητα παλέτας (ΗΒ): 128 συσκευασίες

A τεμάχια

Μέγεθος παλέτας (ΕΕ):

1200 x 800 x 1984 χιλ.

Μέγεθος παλέτας (ΗΒ): 1200 x 1000 x 1984 χιλ.

Τεχνικά στοιχεία

Πηγή ισχύος: Μπαταρία τύπου 1 x AAA (δεν

συμπεριλαμβάνεται)

Πλέγμα ξυρίσματος: Νικέλιο

Υλικό κατασκευής πλέγματος: Νικέλιο

Αριθμός δοντιών οδηγού: 35

Αριθμός δοντιών κόπτη: 29

Μοτέρ: Μοτέρ DC

Τάση: 1,5 V d.c.

Υλικό περιβλήματος: ABS

Βάρος κόπτη ακριβείας:

18,3 g

Χρώμα(τα): Σκούρο Λιλά

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας F

Διαστάσεις: 206 X 98 X 50 χιλ.

Βάρος: 148 g

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας Α

Διαστάσεις: 310 X 210 X 230 χιλ.

Βάρος: 2000 g

Αριθμός εξαρτημάτων συσκευασίας Α: 12 τεμάχια
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