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Satinelle Soft
Epilator delicat cu sistem de masaj prin pivotare

Acest nou epilator Satinelle Soft este dotat cu un sistem de masaj care vă relaxează pielea şi reduce senzaţia de

epilare. Este detaşabil pentru a putea fi curăţat mai uşor.

Confort suplimentar cu sistem de masaj pivotant

Sistem de masaj pivotant

Piele netedă pentru mai multe săptămâni

Sistem unic de epilare de la Philips

Depozitare comodă

Husă de călătorie inclusă

Pentru zonele sensibile

Cap suplimentar pentru zone sensibile

Pentru epilare uşoară

Cap de radere suplimentar



Epilator HP6409/03

Repere Specificaţii

Minimizează durerea

Sistemul de masaj pivotant vă relaxează pielea

şi diminuează senzaţia de epilare. Este

detaşabil pentru a fi curăţat mai uşor.

Sistem unic de epilare

Sistemul unic de epilare de la Philips extrage

părul de la rădăcină şi vă lasă pielea netedă şi

curată timp de mai multe săptămâni. Părul care

creşte ulterior va fi moale şi subţire.

 

Date logistice

Cantitate palet (UE): 60 buc.

Cantitate palet (Marea Britanie): 75 buc.

Dimensiune palet (UE): 113,3 x 120 x 80 cm

Dimensiune palet (Marea Britanie): 113,3 x

120 x 100 cm

Accesorii

Capac pentru zone sensibile: Pentru zonele

sensibile

Cap de radere detaşabil: Pentru epilare

uşoară

Burete de exfoliere: Mai puţin păr crescut sub

piele

Perie de curăţat: Pentru curăţare uşoară

husă de depozitare de lux: Pentru depozitare

şi protecţie

Caracteristici

Sistem de masaj pivotant

Sistem de epilare din metal

Setări pentru 2 viteze

Specificaţii tehnice

Sursă de alimentare: CA (Alimentare)

Tensiune

Motor: CC - Motor 14V

Consum de energie: 3 W

Număr de discuri: 21

Număr de puncte de prindere: 20

Trageri/secundă la viteza 1: 600

Trageri/secundă la viteza 2: 733

RPM la viteza 1: 1800 min.

RPM la viteza 2: 2200 min.

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 232 x 175 x 75 (h x l x

a) mm

Greutate cutie (F-box): 679,8 g

Dimensiuni bax: 247 x 200 x 400 (h x l x

a) mm

Greutate cutie (A-box): 3633 g

Nr. de bucăţi per bax: 5 buc.
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