
 

טרימר עט לתחזוקה שוטפת

 
גוף ופנים

 

HP6393/00

עור חלק בתנועה
קוצץ גוף ופנים לתחזוקה שוטפת מיידית
הישאר חלק. בכל מקום, בכל זמן. הקוצץ החדש בתנועה של פיליפס הוא כלי טיפוח דיסקרטי שמקל על הסרה מהירה
.בתנועה אפילו של שיער הגוף והפנים העדין ביותר. הוא מסופק עם מברשת ניקוי לשיפור ההיגיינה

Convenient
לתוספת נוחות  נרתיק אביזרים
Cleaning brush included so you can keep the trimmer hygienic

עיצוב גבות
מסרק גבות של 2 מ"מ ו-4 מ"מ לגבות אחידות
פינצטה לתלישה מדויקת

Quick and easy hair removal
ראש טרימינג של 26 מ"מ להסרה קלה של שיער גוף
ראש טרימינג של 8 מ"מ להסרה קלה של שיער פנים

Use on the go
.קטן וקומפקטי דיו. ניתן לקחת אותו לכל מקום



טרימר עט לתחזוקה שוטפת HP6393/00

Highlights Specifications
אביזר תחזוקה שוטפת לגוף

ראש הטרימינג לגוף אידיאלי לפעולות תחזוקה מהירות תוך כדי
תנועה. הראש (26 מ"מ) מבטיח שימוש מהיר וקל על אזורי גוף
.(קטנים (כמו בהונות, ברכיים

אביזר מדויק לפנים

ראש הטרימינג לפנים מעולה לפעולות תחזוקה מהירות תוך כדי
תנועה. הראש (8 מ"מ) מבטיח יישום מהיר ומדויק בכל אזורי
.הפנים

מעצב גבות

עם שני מסרקי טרימינג (2 מ"מ ו-4 מ"מ) כדי לעצב את הגבות
לאורך המדויק הרצוי. פשוט חברי את המסרק אל ראש
.הטרימינג כדי לקבל תוצאה מדויקת ואחידה

פינצטה

.מצורפת פינצטה להסרה של שערות בודדות

קומפקטי ונייד

קטן דיו לנשיאה בתיק יד, מופעל בסוללה ולכן יכול להצטרף
.כלולה AAA אליך לכל מקום. סוללת

Cleaning brush

Quickly clean the trimmer and keep it hygienic with the
cleaning brush included.

נרתיק אביזרים

.פאוץ' אטרקטיבי לאחסון כל הפריטים במקום אחד

 

אביזרים
מברשת ניקוי: כן
צבע/ים: לבן פנינה קרמי
(אלקלי (כלולה AAA ספק כוח: 1 סוללת
V DCמתח: 1.5
כיסוי מגן: כן
מסרק גבות: כן
פינצטה עם כיסוי מגן: כן
יחידת טרימינג לגוף: 24 מ"מ
: נרתיק אביזרים
כן
יחידת טרימינג לפנים: 8 מ"מ

שירות
אחריות לשנתיים: כן

מידות הקופסה
מ"מ x 40 x 80 175  :מידות
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