Epilator
Satinelle
HP6409/03

Satinelle Soft
Zachte epilator met meebewegend massagesysteem
Deze nieuwe compacte Satinelle Soft is voorzien van een meebewegend massagesysteem, dat uw huid
ontspant en de pijn van het epileren verzacht. Het massagesysteem is afneembaar, dus eenvoudig schoon te
maken.
Extra comfort met meebewegende massage
Meebewegend massagesysteem
Wekenlang een gladde huid
Uniek Philips-epileersysteem
Gemakkelijk opbergen
Inclusief reisetui
Voor gevoelige lichaamsgebieden
Kap voor extra gevoelige zones
Voor een gladde scheerbeurt
Extra scheerhoofd

Epilator

HP6409/03

Kenmerken

Speciﬁcaties

Beperkt de pijn tot een minimum

Het meebewegende massagesysteem
ontspant uw huid en verzacht de pijn van het
epileren. Het massagesysteem is afneembaar,
dus eenvoudig schoon te maken.

Uniek epileersysteem

Het unieke Philips-epileersysteem verwijdert
de haar vanaf de wortel, waardoor uw huid
wekenlang glad en stoppelvrij blijft. De haren
die terugkomen zijn zacht en dun.

Logistieke gegevens
Aantal pallets (EU): 60 stk
Aantal pallets (GB): 75 stk
Palletformaat (EU): 113,3 x 120 x 80 cm
Palletformaat (GB): 113,3 x 120 x 100 cm
Accessoires
Kap voor gevoelige zones: Voor gevoelige
lichaamsgebieden
Verwijderbaar scheerhoofd: Voor een gladde
scheerbeurt
Scrub-spons: Minder ingegroeide haren
Reinigingsborsteltje: Voor eenvoudig
schoonmaken
Luxe opbergetui: Voor opbergen en
bescherming
Kenmerken
Meebewegend massagesysteem
Metalen epileersysteem
2 snelheidsstanden
Technische speciﬁcaties
Voedingsbron: Wisselstroom
Voltage
Motor: DC-motor van 14 V
Energieverbruik: 3 W
Aantal schijfjes: 21
Aantal opvallende kenmerken: 20
Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600
Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733
RPM bij snelheid 1: 1800 per min.
RPM bij snelheid 2: 2200 per min.
Gewicht en afmetingen
Afmetingen F-doos: 232 x 175 x 75 (h x b x
d) mm
Gewicht F-doos: 679,8 g
Afmetingen A-doos: 247 x 200 x 400 (h x b x
d) mm
Gewicht A-doos: 3633 g
Aantal stuks per A-doos: 5 stk
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