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Χαρακτηριστικά
• Παλλόµενη παγοκύστη
• Κεραµικό σύστηµα αποτρίχωσης
• Σύστηµα ενεργού µασάζ
• 2 ρυθµίσεις ταχύτητας
• Πολυτελής και κοµψός σχεδιασµός

Τεχνικές προδιαγραφές
• Πηγή τροφοδοσίας: AC (Πρίζα)
• Τάση: 100-240V (50-60 Hz) Αυτόµατη επιλογή 

τάσης V
• Μοτέρ: Μοτέρ DC 14V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 6 W
• Αριθµός δίσκων: 25
• Αριθµός πλεονεκτηµάτων: 24
• RPM: Ταχύτητα I: 2200, Ταχύτητα II: 2700
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο: Ταχύτητα I: 880, 

Ταχύτητα II: 1080

Αξεσουάρ
• Αποσπώµενη ξυριστική κεφαλή
• Παγοκύστη για την ευαίσθητη περιοχή
• Μονωτική θήκη
• Σφουγγάρι απολέπισης
• Πολυτελής θήκη αποθήκευσης
• Βούρτσα καθαρισµού

Βάρος και διαστάσεις
• Σχεδιασµός συσκευασίας: Αποκλειστική 

συσκευασία δώρου µε δυνατότητα κρεµάσµατος
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 19,6 x 9,4 x 23,5 εκ. ( 

π x β x υ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F: 733 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 56,6 x 19,6 x 25,1εκ. 

(π x β x υ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας A: 4708 g
• Αριθµός εξαρτηµάτων συσκευασίας Α: 6 τεµάχια
•
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