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Funktioner
• Keramiskt epileringsystem
• Rörlig iskylare
• Aktivt massagesystem
• 2 hastighetsinställningar

Tekniska specifikationer
• Strömkälla: AC (eluttag)
• Spänning: 100–240 V (50–60 Hz), automatiskt val 

av spänning V
• Motor: DC-motor 14 V
• Strömförbrukning: 6 W
• Antal skivor: 25
• Antal uppfångningspunkter: 24
• RPM: Hastighet I: 2200, Hastighet II: 2700
• Antal utdragningar/sekund: Hastighet I: 880, 

Hastighet II: 1080

Tillbehör
• Löstagbart rakhuvud
• Skyddsfodral
• Löddrande tvättpuff
• Lyxigt förvaringsfodral
• Rengöringsborste

Vikt och mått
• Förpackningsutformning: Fancy-box med 3D-

fönster
• F-låda, mått: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (bredd x djup x 

höjd) mm
• Vikt, F-låda: 652 g
• A-låda, mått: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (bredd x djup 

x höjd) mm
• A-låda, vikt: 4222 g
• Antal enheter per A-låda: 6 bit
•
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