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συµπαγής Satinelle Soft διαθέτει ένα περιστρεφόµενο σύστηµα µασάζ, το 

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

της αποτρίχωσης. ∆ιαθέτει αποσπώµενα µέρη για εύκολο καθαρισµό.

 µεγαλύτερη άνεση µε το περιστρεφόµενο σύστηµα µασάζ
ιστρεφόµενο σύστηµα µασάζ

 επιδερµίδα για εβδοµάδες
αδικό σύστηµα αποτρίχωσης της Philips

αιρετική υγιεινή και εύκολο καθάρισµα
αλή αποτρίχωσης που πλένεται

αίσθητες περιοχές του σώµατος
α ειδικό κάλυµµα για ευαίσθητες περιοχές

ρες τρίχες που µεγαλώνουν προς τα µέσα
υγγάρι απολέπισης για να µην µεγαλώνουν οι τρίχες προς τα µέσα
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Ελαχιστοποίηση του πόνου

Μοναδικό σύστηµα αποτρίχωσης



 

Χαρακτηριστικά
• Περιστρεφόµενο σύστηµα µασάζ
• Μεταλλικό σύστηµα αποτρίχωσης
• 2 ρυθµίσεις ταχύτητας

Τεχνικές προδιαγραφές
• Πηγή ισχύος: AC (πρίζα)
• Τάση: Μετασχηµατιστής ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της χώρας
• Μοτέρ: Τύπου DC
• Κατανάλωση ρεύµατος: 3 W
• Αριθµός δίσκων: 21
• Αριθµός πλεονεκτηµάτων: 20
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 600
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 733
• ταχύτητα RPM 1: 1900 λεπτά
• ταχύτητα RPM 2: 2200 λεπτά

Αξεσουάρ
• Καπάκι εξαρτήµατος ευαίσθητης περιοχής: Για 

ευαίσθητες περιοχές του σώµατος
• Σφουγγάρι απολέπισης: Λιγότερες τρίχες που 

µεγαλώνουν προς τα µέσα
• Βούρτσα καθαρισµού: Για εύκολο καθαρισµό

Στοιχεία logistic
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση (ΕΕ): 60
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση (ΗΒ): 75
• Αριθµός στρώσεων (EΕ): 4
• Αριθµός στρώσεων (ΗΒ): 4
• Ποσότητα παλέτας (ΕΕ): 240 τεµάχια
• Ποσότητα παλέτας (ΗΒ): 300 τεµάχια
• Μέγεθος παλέτας (ΕΕ): 113,3 x 120 x 80 εκ.
• Μέγεθος παλέτας (ΗΒ): 113,3 x 120 x 100 εκ.

Βάρος και διαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 232 x 175 x 75 (υ x π 

x β) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F: 659,5 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 247 x 200 x 400 (υ x 

π x β) χιλ.
• Αριθµός εξαρτηµάτων συσκευασίας Α: 5 τεµάχια
• Βάρος συσκευασίας A: 3531 g
•

Συσκευή αποτρίχωσης
  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-02-10

Έκδοση: 5.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
HP64

Κύρια ση

Ελαχιστοπ
Το περιστρε
επιδερµίδα 
του πόνου κ
αποσπώµεν

Μοναδικό
Το µοναδικό
τρίχες από 
και χωρίς κ
φυτρώνουν
08/03

µεία προ

οίηση το
φόµενο σύ
σας να χαλ
ατά τη διάρ
α µέρη για 

 σύστηµα
 σύστηµα α

τη ρίζα αφή
οντές τρίχε
 µετά είναι 
υ πόνου
στηµα µασάζ βοηθά την 
αρώσει και απαλύνει την αίσθηση 
κεια της αποτρίχωσης. ∆ιαθέτει 
εύκολο καθάρισµα.

 αποτρίχωσης
ποτρίχωσης της Philips αφαιρεί τις 
νοντας την επιδερµίδα σας απαλή 
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