Depilador
Satinelle
Pernas e corpo
com cabeça aparadora

Pele macia por mais tempo
Depilador rápido e prático

HP6403/30

Deixe as pernas macias por mais tempo com esse depilador Philips. Ele remove
da raiz até os pelos de 0,5mm para deixar a pele lisinha por até quatro semanas.
Inclui 5 acessórios.
Pele suave
Sistema de depilação eﬁciente que remove os pelos pela raiz
Os discos de depilação exclusivos removem até os pelos de 0,5 mm
Pele linda
Discos de depilação confortáveis que removem os pelos sem puxar a pele
Depilação eﬁcaz
Cabeça de depilação lavável e fácil de limpar para melhor higienização
Formato ergonômico para maior conforto na depilação
Ajuste de velocidade extra: depilação delicada ou rápido desempenho
Acessórios
Cabeça para aparar e modelar com precisão a virilha
Massageador e sistema para levantar pelos que remove até os pelos mais curtos
Capa redutora para áreas sensíveis e peles delicadas
Capa Opti-start com massageador para uma depilação eﬁciente e suave

Depilador

HP6403/30

Destaques
Sistema de depilação eﬁciente

Formato que cabe na mão

Capa Opti-start com sistema de massagem

Este depilador é equipado com um sistema
eﬁciente de depilação que deixa sua pele lisa
e depilada por semanas

O design arredondado se encaixa
perfeitamente à mão para garantir uma
remoção confortável dos pelos

Para contato máximo com a pele, relaxando-a
antes da depilação, este acessório posiciona o
depilador em um ângulo ideal para remoção
eﬁciente dos pelos

Discos rotativos confortáveis

Cabeça aparadora com pente
Dois ajustes de velocidade

Esse depilador tem discos giratórios suaves
que removem os pelos sem puxar a pele.

Cabeça aparadora para aparar e modelar com
precisão a virilha

Discos de depilação exclusivos

Capa com sistema para levantar os pelos e
massageadora

Os discos de depilação exclusivos removem
até os pelos de 0,5 mm

Levanta até os pelos mais curtos para garantir
uma depilação rente e confortável para a pele

Cabeça de depilação lavável
Capa redutora para áreas sensíveis

Este depilador tem uma cabeça de depilação
lavável. Isto permite que você limpe a cabeça
de depilação sob água corrente para total
higiene

Esse depilador tem uma capa redutora para
áreas sensíveis. Especiﬁcamente adaptado
para pele mais sensível, permitindo uma
depilação suave em áreas delicadas

Velocidade 1: depilação mais delicada;
velocidade 2: rápido desempenho

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com auditoria
KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem
reduzir custos, o consumo de energia e as
emissões de CO2. Como? Eles oferecem
melhorias ambientais signiﬁcativas em uma
ou mais áreas Philips Verde — Eﬁciência
energética, Embalagens, Substâncias
perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e
Conﬁabilidade durante o período de vida útil.
Obtenha mais informações sobre produtos
verdes
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Especiﬁcações
Recursos
Sistema de depilação eﬁciente
Discos rotativos confortáveis
Discos de depilação exclusivos
Cabeça de depilação lavável
Formato que cabe na mão
Dois ajustes de velocidade
Dois anos de garantia

Acessórios
Cabeça aparadora com pente
Capa com sistema para levantar os pelos e
massageadora
Capa redutora para áreas sensíveis
Opti-start com massageador
Bolsinha de viagem
Escova de limpeza
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Especiﬁcações técnicas
Número de pontos de retirada: 20
Número de discos: 21
Pinçadas/segundo na velocidade 1: 600
Pinçadas/segundo na velocidade 2: 733
Adaptador de voltagem: 13V/400mA
Tensão do dispositivo: 13V

