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Συσκευή αποτρίχωσης Satinelle Soft
Ήπια συσκευή αποτρίχωσης με περιστρεφόμενο σύστημα μασάζ

Η νέα αυτή συμπαγής Satinelle Soft διαθέτει ένα περιστρεφόμενο σύστημα μασάζ, το οποίο βοηθά την επιδερμίδα σας να

χαλαρώσει και απαλύνει την αίσθηση του πόνου κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης. Διαθέτει αποσπώμενα μέρη για εύκολο

καθαρισμό.

Για ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Έξτρα ειδικό κάλυμμα για ευαίσθητες περιοχές

Απαλή επιδερμίδα για εβδομάδες

Μοναδικό σύστημα αποτρίχωσης της Philips

Ακόμη μεγαλύτερη άνεση με το περιστρεφόμενο σύστημα μασάζ

Περιστρεφόμενο σύστημα μασάζ

Εξαιρετική υγιεινή και εύκολο καθάρισμα

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται για εξαιρετική υγιεινή και εύκολο καθάρισμα



Συσκευή αποτρίχωσης HP6408/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ελαχιστοποίηση του πόνου

Το περιστρεφόμενο σύστημα μασάζ βοηθά την

επιδερμίδα σας να χαλαρώσει και απαλύνει την

αίσθηση του πόνου κατά τη διάρκεια της

αποτρίχωσης. Διαθέτει αποσπώμενα μέρη για

εύκολο καθάρισμα.

Μοναδικό σύστημα αποτρίχωσης

Το μοναδικό σύστημα αποτρίχωσης της Philips

αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα αφήνοντας την

επιδερμίδα σας απαλή και χωρίς κοντές τρίχες για

εβδομάδες. Οι τρίχες που φυτρώνουν μετά είναι

απαλές και λεπτές.

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται για εξαιρετική

υγιεινή και εύκολο καθάρισμα

 

Χαρακτηριστικά

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

Μεταλλικό σύστημα αποτρίχωσης

Περιστρεφόμενο σύστημα μασάζ

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας F: 232 x 175 x 75 (υ x π x

β) χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας A: 247 x 200 x 400 (υ x π x

β) χιλ.

Αριθμός εξαρτημάτων συσκευασίας Α: 5 τεμάχια

Βάρος συσκευασίας F:

659,5 g

Βάρος συσκευασίας A: 3531 g

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: Για εύκολο καθαρισμό

Καπάκι εξαρτήματος ευαίσθητης περιοχής: Για

ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Σφουγγάρι απολέπισης: Λιγότερες τρίχες που

μεγαλώνουν προς τα μέσα

Στοιχεία logistic

Μέγεθος παλέτας (ΗΒ): 113,3 x 120 x 100 εκ.

Μέγεθος παλέτας (ΕΕ): 113,3 x 120 x 80 εκ.

Ποσότητα παλέτας (ΕΕ): 240 τεμάχια

Ποσότητα παλέτας (ΗΒ): 300 τεμάχια

Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση (ΕΕ): 60

Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση (ΗΒ): 75

Αριθμός στρώσεων (EΕ):

4

Αριθμός στρώσεων (ΗΒ): 4
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