
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

• Na nohy
• Holicí strojek s jednoduchou planžetou
• Napájení z baterií

HP6342/00

Bezpečné a snadné holení
 
S tímto všestranným holicím strojkem můžete rychle, snadno a bezpečně oholit celé tělo. Jeho tajemstvím je malá holicí hlava,

která rychle holí a zároveň chrání pokožku. Zaručí pocit jemné a hladké pokožky po každém použití!

Výhody

Snadné holení
• Systém bezpečného holení zajistí dokonalou ochranu pokožky
 
Snadné ovládání
• Profilovaná ergonomická rukojeť
 

Snadné použití
• Mokré i suché používání též do vany nebo sprchy
• Napájení z baterií
 

Vlastnosti

Systém bezpečného holení

Šetrná malá holicí hlava pokožku chrání a zanechává ji hladkou a hebkou

Tenký ergonomický design

Pro pohodlné uchopení a manipulaci

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2017, Květen 17)



Mokré a suché použití

Pro šetrné a pohodlné holení ve vaně nebo sprše s protiskluzovou rukojetí
pro optimální mokré a suché použití.

Napájení z baterií

Bezdrátový dámský holicí strojek pro pohodlné oholení kdekoli

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Příslušenství
2 x baterie AA Ano
Čisticí kartáček Ano
Cestovní kryt Ano
Účinný kryt Ano
Luxusní pouzdro Ano
Malá holicí hlava Ano
Zastřihovací hřeben Ano

Snadné použití
Bezdrátový Ano
Tělo Ergonomický
Mokré a suché
použití

Ano

Výkon
Holicí hlava Holicí strojek s jednoduchou

planžetou

Technické údaje
Počet holicích planžet 1
Napětí 2x 1,5 V

Rozměry balení
Výška 18,50 cm
Šířka 10,80 cm
Hloubka 5,00 cm
Čistá hmotnost 0,24 kg
Hrubá hmotnost 0,29 kg
EAN 08710103538639
Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu CN
Kód harmonizova-
ných systémů

851010

Vnější obal
Délka 16,80 cm
Šířka 23,00 cm
Výška 20,30 cm
Hrubá hmotnost 2,06 kg
EAN 18710103554995
Počet spotřebitel-
ských balení

6
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