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αγής συσκευή Satinelle Soft διαθέτει ένα περιστρεφόµενο σύστηµα µασάζ, 

ηθά την επιδερµίδα σας να χαλαρώσει και απαλύνει την αίσθηση του πόνου 

κεια της αποτρίχωσης. ∆ιαθέτει αποσπώµενα µέρη για εύκολο καθαρισµό.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Πηγή τροφοδοσίας: AC (πρίζα)
• Τάση: 100V, 110 - 127 V ή 220 - 240V (50-60 Hz)
• Μοτέρ: Τύπου DC
• Κατανάλωση ρεύµατος: 3 W
• Αριθµός δίσκων: 21
• Αριθµός πλεονεκτηµάτων: 20
• RPM: ταχύτητα I: 1,900 λεπτά, ταχύτητα II: 2,200 

λεπτά
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο: ταχύτητα I: 600, 

ταχύτητα II: 733

Αξεσουάρ
• Βούρτσα καθαρισµού

Στοιχεία logistic
• CTV: 884640702000
• Μέγεθος παλέτας: ΕΕ: 80 x 120, ΗΒ: 100 x 120 cm
• Ποσότητα παλέτας: EΕ: 120, ΗΒ: 120 τεµάχια
• Αριθµός στρώσεων: EΕ: 3, ΗΒ: 2
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση: EΕ: 10, ΗΒ: 

15

Βάρος και διαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 190 x 90 x 240 mm
• Σχεδιασµός συσκευασίας: Συσκευασία µε 

παράθυρο και δυνατότητα κρεµάσµατος
• Βάρος συσκευασίας F: 545 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 390 x 184 x 258 mm
• Αριθµός εξαρτηµάτων συσκευασίας Α: 4 τεµάχια
• Βάρος συσκευασίας A: 2430 g
•
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 αποτρίχωσης της Philips
ποτρίχωσης της Philips αφαιρεί τις 
νοντας την επιδερµίδα σας απαλή 
ς, για εβδοµάδες. Οι τρίχες που 
απαλές και λεπτές.
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