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Philips Satinelle
Epilátor

HP6409/33

Minimalizuje bolest

Jedinečný epilační systém



 

Logistické údaje
• Počet palet (EU): 60 ks
• Počet palet (GB): 75 ks
• Velikost palety (EU): 113,3 x 120 x 80 cm
• Velikost palety (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Příslušenství
• Nástavec pro citlivé oblasti: Pro citlivé části těla
• Odnímatelná holicí hlava: Pro hladké oholení
• Peelingová houbička na tělo: Méně zarostlých 

chloupků
• Čisticí kartáč: Pro snadné čištění
• Luxusní pouzdro pro skladování: Pro skladování a 

ochranu

Funkce
• Výkyvný masážní systém: Ano
• Kovový epilační ystém: Ano
• 2 nastavení rychlosti: Ano

Technické údaje
• Zdroj napájení: Střídavé napájení (síť)
• Napětí: ano
• Motor: Stejnosměrný motor 14 V
• Spotřeba elektrické energie: 3 W
• Počet kotoučků: 21
• Počet záchytných bodů: 20
• Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 600
• Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733
• Otáčky rychlost 1: 1 800 min-1
• Otáčky rychlost 2: 2 200 min-1

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení F: 232 x 175 x 75 (v x š x h) mm
• Hmotnost balení F-box: 679,8 g
• Rozměry balení A: 247 x 200 x 400 (v x š x h) mm
• Hmotnost balení A-box: 3633 g
• Počet kusů v balení A: 5 ks
•
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