
Epiliatorius

Satinelle
HP6408/02

„Satinelle Soft“
Švelnaus poveikio epiliatorius su slankiąja masažo sistema

Šis naujasis kompaktiškas „Satinelle Soft“ pasižymi slankiąją masažo sistema, kuri atpalaiduoja odą ir sumažina

skausmą skutantis. Jį lengva nuimti ir išvalyti.

Papildomas komfortas dėl slankiosios masažo sistemos

Slankioji masažo sistema

Lygi oda išlieka keletą savaičių

Unikali „Philips“ epiliavimo sistema

Optimalus suėmimas

Minkštos vietos

Ypatinga higiena ir paprastas valymas

Plaunama epiliavimo galvutė

Jautrioms kūno vietoms

Ypač jautrių vietų galvutė



Epiliatorius HP6408/02

Ypatybės Specifikacijos

Skausmo sumažinimas

Slankioji masažo sistema atpalaiduoja odą ir

sumažina epiliavimosi skausmą. Ją lengva

nuimti ir išvalyti.

Unikali epiliavimo sistema

Dėl unikalios „Philips“ epiliavimo sistemos

plaukeliai išraunami su šaknimis, oda lieka

lygi ir plaukeliai neatauga keletą savaičių.

Ataugę plaukeliai yra minkšti ir ploni.

 

Techniniai duomenys

Traukimas/kitas greitis 1: 600

Traukimas/kitas greitis 2: 733

1 sukimosi greitis: 1900 min

2 sukimosi greitis: 2200 min

Maitinimo šaltinis: Kintamoji srovė

(maitinimo)

Įtampa: 100 V, 110–127 V arba 220–240 V

(50–60 Hz)

Variklis: Nuolatinės srovės tipas

Energijos sąnaudos: 3 W

Diskų skaičius: 21

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 20

Priedai

Jautrių vietų gaubtelis

Valymo šepetys

Logistiniai duomenys

Padėklo dydis (ES): 80 x 120 cm

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje (ES):

10

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje (DB):

15

Sluoksnių skaičius (ES): 3

Sluoksnių skaičius (DB): 2

Padėklų kiekis (ES): 120 vnt.

Padėklų kiekis (DB): 120 vnt.

Padėklo dydis (DB): 100 x 120 cm

CTV kodas: 884640802000

Svoris ir matmenys

F dėžutės matmenys: 190 x 90 x 240 mm

Pakuotės dizainas: Prašmatni dėžutė su

langeliu ir iškiliu įdėklu bei pakabinimo įtaisu

F dėžutės svoris: 551 g

A dėžutės matmenys: 390 x 184 x 258 mm

Dalių skaičius A dėžutėje: 4 vnt.

A dėžutės svoris: 2454 g
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