
 

 

Philips Satinelle
Epilator

HP6408/03
Satinelle Soft

Skonsam epilator med rörligt massagesystem
Nya Satinelle Soft har ett rörligt massagesystem som gör att din hud slappnar av så känslan 
vid epileringen lindras. Det är löstagbart för enkel rengöring.

Extra bekvämlighet med rörlig massage
• Rörligt massagesystem

Len hy i flera veckor
• Unikt Philips epileringssystem

För ökad hygien och enkel rengöring
• Tvättbart epileringshuvud

För känsliga områden
• Extra skyddshylsa

Färre inåtväxta hårstrån
• Exfolierande tvättpuff för att förhindra inåtväxande hårstrån



 Minimera smärtan

Det rörliga massagesystemet gör att din hud slappnar 
av och känslan vid epileringen lindras. Det är 
löstagbart för enkel rengöring.

Unikt epileringssystem

Det unika epileringssystemet från Philips drar ut 
håret med roten och gör din hy len och utan stubb i 
flera veckor. Håret som växer ut igen är tunt och 
mjukt.
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Funktioner
• Rörligt massagesystem
• Metallepileringssystem
• 2 hastighetsinställningar

Tekniska specifikationer
• Strömkälla: AC (eluttag)
• Spänning: Adapter för landsspecifika krav
• Motor: DC-typ
• Strömförbrukning: 3 W
• Antal skivor: 21
• Antal uppfångningspunkter: 20
• Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 600
• Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733
• RPM hastighet 1: 1 900 min
• RPM hastighet 2: 2 200 min

Tillbehör
• Skyddshylsa: För känsliga områden

• Löddrande tvättpuff: Färre inåtväxta hårstrån
• Rengöringsborste: För enkel rengöring

Logistisk information
• Antal A-lådor per lager (EU): 60
• Antal A-lådor per lager (GB): 75
• Antal lager (EU): 4
• Antal lager (GB): 4
• Pall, kvantitet (EU): 240 delar
• Pall, kvantitet (GB): 300 delar
• Pallstorlek (EU): 113,3 x 120 x 80 cm
• Pallstorlek (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Vikt och mått
• F-låda, mått: 232 x 175 x 75 (h x b x d) mm
• F-låda, vikt: 659,5 g
• A-låda, mått: 247 x 200 x 400 (h x b x d) mm
• Antal enheter per A-låda: 5 delar
• A-låda, vikt: 3 531 g
•
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