Philips Satinelle
Depilador
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Satinelle
Depilador para uma pele macia por muito mais tempo
O exclusivo sistema de depilação Philips remove os pêlos pela raiz, deixando a sua pele
lisinha e depilada por semanas. Após a depilação, os pêlos nascem lisos e finos, tornando
a depilação mais rápida e fácil.
Pele macia por semanas
• Exclusivo sistema de depilação Philips
Para uma higiene extra e fácil limpeza
• Cabeça de depilação lavável
• Escova para uma fácil limpeza
Para áreas delicadas do corpo
• Capa redutora para áreas sensíveis
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Depilador

Especificações
Acessórios

• Capa redutora para áreas sensíveis: Para áreas
delicadas do corpo
• Escova de limpeza: Para uma fácil limpeza

Recursos

• Sistema depilatório em metal
• Dois ajustes de velocidade

Especificações técnicas

• Fonte de alimentação: AC (corrente elétrica)
• Voltagem: Adaptador de acordo com os requisitos
do país
• Motor: Tipo DC
• Consumo de energia: 3 W
• Número de discos: 21
• Número de pontos de retirada: 20
• Pinçadas/segundo na velocidade 1: 600
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• Pinçadas/segundo na velocidade 2: 733
• RPM na velocidade 1: 1900 min
• RPM na velocidade 2: 2200 min

Peso e dimensões

• Dimensões da caixa F: 194 x 184 x 62 (AxLxP) mm
• Peso da caixa F: 567 g
• Dimensões da caixa A: 218 x 379 x 194
(AxLxP) mm
• Peso da caixa A: 3638 g
• Número de peças por caixa A: 6 pcs

Dados logísticos
•
•
•
•

Quantidade de paletas (UE): 288 pcs
Quantidade de paletas (GB): 360 pcs
Tamanho da paleta (UE): 101,7 x 120 x 80 cm
Tamanho da paleta (GB): 113,3 x 120 x 100 cm
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