
 

Braun Silk-épil 5 81646962, White,
Blue, 28 tweezers, Shaving, 1
scheerblad, Om hygiënische redenen
raden wij af het apparaat met andere
personen te..., Battery

Blau; Braun; Rot; Weiß

Group Personal hygiene

Manufacturer Braun

Manufacturer item no. 81646962

EAN/UPC 4210201190363

Description
Braun Silk-épil 5 81646962. Product colour: White, Blue, Number of tweezers:
28 tweezers, Interchangeable shaving heads: Shaving. Power source: Battery,
AC input voltage: 100 - 240V, Battery type: Built-in battery. Weight: 401 g.
Package type: Box, Package width: 65 mm, Package depth: 180 mm. Quantity
per pack: 1 pc(s), Master (outer) case width: 18.8 cm, Master (outer) case
length: 40.6 cm 

  

Main features
General

Product colour White, Blue

Number of tweezers 28 tweezers

Interchangeable shaving heads Shaving

Power source Battery

AC input voltage 100 - 240V V

Battery type Built-in battery

Weight 401 g

Package type Box

Package width 65 mm

Package depth 180 mm

Quantity per pack 1 pc(s)

Master (outer) case width 18.8 cm

Master (outer) case length 40.6 cm

Extended details
Features



 

Product colour White, Blue

Number of tweezers 28 tweezers

Shaver Y

Trimmer Y

Washable Y

Suitable for short hair Y

Wet & Dry Y

Cooling N

Floating head N

Backlight Y

Number of speeds 2

Massage function Y

Interchangeable shaving heads Shaving

Number of modes 2

Waterproof Y

Cordless Y

Number of length steps 2

Shaving system technologies 1 scheerblad

Safety warning Om hygiënische redenen raden wij af het apparaat met andere personen te
delen. Dit apparaat is voorzien van een speciale snoerset met een
geïntegreerde extra lage veiligheidsspanning. Vervang of verwijder geen enkel
onderdeel. Anders loop je het risico op een elektrische schok. De elektrische
specificaties staan vermeld op de speciale snoerset. Gebruik alleen de
speciale snoerset dat bij het apparaat is geleverd. Indien het apparaat
voorzien is van het teken 492, kunt u het gebruiken met elke Braun-
stroomvoorziening met code 492-XXXX. Dit apparaat is geschikt voor gebruik
in bad of onder de douche. Om veiligheidsredenen kan het alleen draadloos
worden bediend. Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8
jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring of kennis, indien zij het gebruiken onder
begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het
apparaat en de gevaren ervan inzien. Laat kinderen niet met het apparaat
spelen. Laat kinderen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden,
behalve onder toezicht en als ze 8 jaar of ouder zijn. Als het apparaat aan
staat, mag het nooit in contact komen met je hoofdhaar, wimpers, linten enz.
om persoonlijke letsels en blokkering van of schade aan het apparaat te
voorkomen.

Power

Power source Battery

AC input voltage 100 - 240V V

Battery type Built-in battery

Charging time 1 h

Battery voltage 100 V

Operating time 30 min

Number of batteries supported 1

Packaging content

Number of caps/heads included 3

 



 

Cleaning brush Y

Storage pouch Y

Charger Y

Weight & dimensions

Weight 401 g

Packaging data

Package type Box

Package width 65 mm

Package depth 180 mm

Package height 197 mm

Package weight 544 g

Logistics data

Quantity per pack 1 pc(s)

Master (outer) case width 18.8 cm

Master (outer) case length 40.6 cm

Master (outer) case height 21 cm

Master (outer) case weight 3.51 kg

Quantity per master (outer) case 6 pc(s)

 

 

 


