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Satinelle Soft
Depiladora suave com sistema de massagem articulada

A nova e compacta Satinelle Soft tem um sistema de massagem articulada, que relaxa a sua pele e alivia a

sensação da depilação. É destacável para uma limpeza fácil.

Para mais higiene e limpeza fácil

Cabeça de depilação lavável

Pele suave durante semanas

Sistema exclusivo de depilação da Philips

Conforto extra com sistema de massagem articulada

Sistema de massagem articulada



Depiladora HP6407/04

Destaques Especificações

Sistema de depilação único

O sistema exclusivo de depilação da Philips

puxa os pêlos pela raiz, deixando a sua pele

suave e sem pêlos durante semanas. Os pêlos

que voltam a crescer são suaves e finos.

 Características

2 níveis de velocidade

Sistema de depilação metálico

Sistema de massagem articulada

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 232 x 175 x 75 (a x l x

p) mm

Dimensões da caixa-A: 247 x 200 x 400 (a x l

x p) mm

Nº de peças por caixa de transporte: 5 unid.

Peso caixa F: 617 g

Peso caixa A: 3319 g

Acessórios

Escova de limpeza: Para uma limpeza fácil

Especificações técnicas

Motor: Tipo CC

Número de discos: 21

Número de pontos para prender: 20

Consumo de energia: 3 W

Fonte de alimentação: CA (tomada)

Puxar/velocidade em segundos 1: 600

Puxar/velocidade em segundos 2: 733

Velocidade em RPM 1: 1900 min.

Velocidade em RPM 2: 2200 min.

Voltagem: Adaptador conforme requisitos do

país

Dados logísticos

Tamanho da palete (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Tamanho da palete (UE): 113,3 x 120 x 80 cm

Quantidade de paletes (UE): 240 unid.

Quantidade de paletes (GB): 300 unid.
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