
Zastrihávač

Precision trimmer

HP6390/01

Presný zastrihávač
Presná úprava na všetkých častiach tela

Diskrétny a presný zastrihávač Philips vám umožní zastrihávať neželané ochlpenie na všetkých častiach tela.

Môžete ho použiť na obočie, oblasť nad hornou perou, oblasť bikín alebo ktorúkoľvek inú oblasť, v ktorej je

dôležitý citlivý prístup.

Štýlové tvarovanie obočia

Presný zastrihávací prvok

Dôkladné odstraňovanie chĺpkov z oblasti tváre

Zastrihávacia hlava s jednoduchou obsluhou

Tvarovanie a zastrihávanie v oblasti bikín

Nastaviteľný strihací hrebeň

Jednoduché odkladanie

Luxusné cestovné puzdro

Jednoduchá obsluha

Dizajn v tvare pera



Zastrihávač HP6390/01

Hlavné prvky Technické údaje

Presný zastrihávací prvok

Presné dotyky s malým zastrihávacím

nástavcom.

Zastrihávacia hlava s jednoduchou obsluhou

Rýchle a bezpečné odstraňovanie chĺpkov na

jednoducho dosiahnuteľných miestach

pomocou bežnej zastrihávacej hlavy.

Nastaviteľný strihací hrebeň

Hrebeň s dvoma veľkosťami umožňujúci

jednoduché zastrihávanie vlasov.

Luxusné cestovné puzdro

Pohodlné odkladanie a jednoduché použitie

kedykoľvek a kdekoľvek.

 

Logistické údaje

CTV kód: 8846 390 01000

Počet A boxov na vrstvu (EÚ): 12

Počet A boxov na vrstvu (VB): 15

Počet vrstiev (EÚ): 8

Počet vrstiev (VB): 8

Počet paliet (EÚ): 96 A boxov ks

Počet paliet (VB): 128 A boxov ks

Veľkosť palety (EÚ): 1200 x 800 x 1984 mm

Veľkosť palety (VB): 1200 x 1000 x 1984 mm

Technické údaje

Zdroj napájania: 1 x alkalická batéria typu

AAA (nie je súčasťou balenia)

Holiaci fólia: Nikel

Materiál fólie: Nikel

Počet zubov ochranného prvku: 35

Počet zubov noža: 29

Motor: Motor na jednosmerný prúd

Napätie: 1,5 V jednosmerný prúd

Obalový materiál: ABS

Hmotnosť presného zastrihávača: 18,3 g

Farba(y): Tmavo biela

Hmotnosť a rozmery F boxu

Rozmery: 206 X 98 X 50 mm

Hmotnosť: 148 g

Hmotnosť a rozmery A boxu

Rozmery: 310 x 210 x 230 mm

Hmotnosť: 2000 g

Počet kusov v kartóne: 12 ks
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