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Dane logistyczne
• Ilość na palecie (EU): 60 szt.
• Ilość na palecie (GB): 75 szt.
• Wymiary palety (EU): 113,3 x 120 x 80 cm
• Wymiary palety (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Akcesoria
• Nasadka do miejsc delikatnych: Do delikatnych 

obszarów ciała
• Zdejmowana głowica goląca: Do gładkiego golenia
• Gąbka złuszczająca naskórek: Mniej wrastających 

włosków
• Szczoteczka do czyszczenia: Do łatwego 

czyszczenia
• Luksusowe etui: Do przechowywania i 

zabezpieczenia

Właściwości
• Obrotowy system masażu
• Metalowy system depilacji
• 2 ustawienia szybkości

Specyfikacja techniczna
• Źródło zasilania: AC (zasilanie sieciowe)
• Napięcie
• Silnik: Silniczek prądu stałego 14 V
• Pobór mocy: 3 W
• Liczba dysków: 21
• Liczba uchwytów: 20
• Liczba czynności wyrywania/sekundę 1: 600
• Liczba czynności wyrywania/sekundę 2: 733
• Prędkość obrotowa 1: 1800 min
• Prędkość obrotowa 2: 2200/min

Waga i wymiary
• Wymiary pojedynczego opakowania: 232 x 175 x 

75 (wys. x szer. x głęb.) mm
• Waga pojedynczego opakowania: 679,8 g
• Wymiary opakowania zbiorczego: 247 x 200 x 

400 (wys. x szer. x głęb.) mm
• Waga opakowania zbiorczego: 3633 g
• Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5 szt.
•
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