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Philips Satinelle
Епилатор

HP6409/33

Минимална болка

Уникална епилираща система



 

Логистични данни
• Количество в палета (EU): 60 бр.
• Количество в палета (GB): 75 бр.
• Размер на палета (EU): 113,3 x 120 x 80 см
• Размер на палета (GB): 113,3 x 120 x 100 см

Аксесоари
• Капаче за чувствителни зони: За деликатните 

части на тялото
• Сменяема бръснеща глава: За гладко бръснене
• Обелване на мъха от тялото: По-малко 

подкожни косъмчета
• Четка за почистване: За лесно почистване
• Луксозна чантичка за съхранение: За 

съхранение и предпазване

Характеристики
• Подвижна система за масаж
• Метална епилираща система
• 2 настройки за скорост

Технически спецификации
• Източник на електрозахранване: Променлив 

ток (ел. захранваща мрежа)
• Напрежение: да
• Двигател: Постояннотоков мотор 14V
• Мощност на потребление: 3 W
• Брой дискове: 21
• Брой точки за захващане: 20
• Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 600
• Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 733
• Обороти, скорост 1: 1800 мин.
• Обороти, скорост 2: 2200 мин.

Тегло и размери
• Размери на F-кутията: 232 x 175 x 75 (в x ш x 

д) мм
• Тегло на F-кутията: 679,8 г
• Размери на A-кутията: 247 x 200 x 400 (в x ш x 

д) мм
• Тегло на A-кутията: 3633 г
• Брой изделия в една A-кутия: 5 бр.
•

Епилатор
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