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Характеристики
• Въртящ се охладител с лед
• Система за звуков масаж
• Керамична епилираща система
• Две настройки за скорост

Технически спецификации
• Източник на електрозахранване: AC-RC 

(мрежа)
• Напрежение: 100-240 V
• Двигател: DC 14V
• Потребявана мощност: 6 W
• Брой дискове: 13
• Брой точки за захващане: 24
• об./мин.: 2500
• Издърпващи движения/секунда: 1000

Аксесоари
• Сменяема бръснеща глава: За гладко бръснене
• Охлаждаща приставка за деликатни зони: За 

деликатните части на тялото
• Изолационен ръкав: За удобство при боравене
• Обелване на мъха от тялото: По-малко 

подкожни косъмчета
• Луксозна чантичка за съхранение: За 

съхранение и предпазване
• Четка за почистване: За лесно почистване

Логистични данни
• Размер на палета: EU:, GB: см
• Количество палети: EU:, GB: бр.

Тегло и размери
• Дизайн на опаковката
• Размери на F-кутията: tbd мм
• Тегло F-кутия: tbd г
• Размери на A-кутията: tbd мм
• Тегло на A-кутията: tbd г
• Брой изделия в една A-кутия: tbd бр.
•

Епилатор
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