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Ominaisuudet
• Keraaminen epilointijärjestelmä
• Joustava jäähdytyselementti
• Aktiivinen hierontajärjestelmä
• 2 nopeusasetusta

Tekniset tiedot
• Virtalähde: Verkkovirta
• Jännite: 100-240 V (50-60 Hz) automaattinen 

jännitteenvalinta V
• Moottori: DC-moottori 14 V
• Virrankulutus: 6 W
• Levyjen määrä: 25
• Tarttumiskohtien määrä: 24
• Kierroksia/minuutti: Nopeus I: 2 200, Nopeus II: 

2 700
• Vetoliikkeitä/sekunti: Nopeus I: 880, Nopeus II: 

1 080

Lisätarvikkeet
• Irrotettava ajopää
• Eristyskuori
• Kuorintatyyny
• Ylellinen säilytyspussi
• Puhdistusharja

Paino ja mitat
• Pakkauksen malli: Tuotepakkaus, jossa ikkuna
• Tuotepakkauksen mitat: 19,6 x 9,4 x 23,5cm (L x 

S x K) mm
• Tuotepakkauksen paino: 652 g
• Tukkupakkauksen mitat: 56,6 x 19,6 x 25,1cm (L x 

S x K) mm
• Tukkupakkauksen paino: 4 222 g
• Kpl/tukkupakkaus: 6 kpl
•
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