
 

Zastřihovač pro
okamžitou úpravu

 

Tělo

 

HP6392/00

Hladká pokožka kdekoli
Zastřihovač na tělo pro okamžitou úpravu

Mějte hladkou pokožku. Kdykoli a kdekoli. Nový cestovní zastřihovač od

společnosti Philips je diskrétní kosmetická pomůcka, se kterou na cestách rychle a

jednoduše odstraníte i ty nejjemnější chloupky. Dodává se s kartáčkem na čištění,

který zajistí dostatečnou hygienu.

Rychlé a snadné odstranění chloupků

26mm zastřihovací hlava pro snadné odstranění chloupků

Použití na cestách

Dostatečně malý na přenášení

Pohodlný

Včetně čisticího kartáče, abyste mohli udržovat zastřihovač v čistotě



Zastřihovač pro okamžitou úpravu HP6392/00

Přednosti Specifikace

Nástavec pro rychlou úpravu těla

Zastřihovací hlava na tělo se dokonale hodí pro

rychlé použití na cestách. Zastřihovací hlava

s 26 mm zajistí rychlé a jednoduché použití na

menších tělesných partiích (např. prsty na

nohou nebo koleno).

Kompaktní a přenosné

Dostatečně malý na to, aby se vešel do tašky

nebo do dlaně a s napájením na baterie,

abyste jej mohli vzít všude s sebou. Baterie

AAA jsou součástí balení.

Čisticí kartáček

O rychlé vyčištění a hygienu zastřihovače se

postará přiložený kartáček.

 

Funkce

Zastřihovací jednotka v provedení na tělo:

24 mm

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Ochranný kryt: Ano

Technické údaje

Barva(y): Černý lilek

Zdroj napájení: 1x alkalická baterie typu AAA

(součástí balení)

Napětí: 1,5 V DC

Rozměry balení F-box

Rozměry: 80 x 40 x 175 mm

Servis

2letá záruka: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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