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kompakte Satinelle Soft-epilatoren har et bevegelig massasjesystem som får 
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Philips Satinelle
Epilator

HP6409/03

Minimere smerten

Unikt epileringssystem



 

Logistiske data
• Antall paller (EU): 60 deler
• Antall paller (Storbritannia): 75 deler
• Pallstørrelse (EU): 113,3 x 120 x 80 cm
• Pallstørrelse (Storbritannia): 

113,3 x 120 x 100 cm

Tilbehør
• Deksel for følsomme områder: For følsomme 

områder
• Avtagbart skjærehode: For en glatt barbering
• Eksfolieringspuff: Færre inngrodde hår
• Rengjøringsbørste: For enkel rengjøring
• Luksusetui for oppbevaring: For oppbevaring og 

beskyttelse

Funksjoner
• Bevegelig massasjesystem
• Epileringssystem i metall
• To hastighetsinnstillinger

Tekniske spesifikasjoner
• Strømkilde: Vekselstrøm (strømnett)
• Spenning
• Motor: DC-Motor 14 V
• Effektforbruk: 3 W
• Antall pinsetter: 21
• Antall bærepunkter: 20
• Trekk/sekund hastighet 1: 600
• Trekk/sekund hastighet 2: 733
• Omdr./min. hastighet 1: 1800 min
• Omdr./min. hastighet 2: 2200 min

Mål og vekt
• Mål på F-boks: 232 x 175 x 75 (h x b x d) mm
• Vekt på F-boks: 679,8 g
• Mål på A-boks: 247 x 200 x 400 (h x b x d) mm
• Vekt på A-boks: 3633 g
• Antall per A-boks: 5 deler
•

Epilator
  

Spesifikasjoner
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