Epilátor
Satinelle
HP6409/33

Satinelle Soft
Jemný epilátor s otočným masážnym systémom
Tento nový kompaktný Satinelle Soft má otočný masážny systém, ktorý uvoľní vašu pokožku a zjemní pocit z
epilácie. Je odnímateľný pre jednoduché čistenie.
Dodatočný komfort s otočnou masážou
Otočný masážny systém
Jemná pokožka po dlhé týždne
Jedinečný epilačný systém Philips
Pohodlné skladovanie
Vrátane cestovného puzdra
Pre citlivé miesta na tele
Kryt pre veľmi citlivú oblasť
Pre hladké oholenie
Dodatočná holiaca hlava

Epilátor

HP6409/33

Hlavné prvky

Technické údaje

Minimalizuje bolesť
Otočný masážny systém uvoľní vašu pokožku a
zjemní pocit z epilácie. Je odnímateľný pre
jednoduché čistenie.

Jedinečný epilačný systém
Jedinečný epilačný systém Philips trhá chĺpky
od korienka, pričom zanechá vašu pokožku
hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov.
Chĺpky, ktoré vyrastú, sú jemné a tenké.

Logistické údaje
Počet paliet (EÚ): 60 ks
Počet paliet (VB): 75 ks
Veľkosť palety (EÚ): 113,3 x 120 x 80 cm
Veľkosť palety (VB): 113,3 x 120 x 100 cm
Príslušenstvo
Kryt pre veľmi citlivú oblasť: Pre citlivé
miesta na tele
Odnímateľná holiaca hlava: Pre hladké
oholenie
Peelingová žinka: Menej vrastajúcich chĺpkov
Čistiaca kefa: Pre jednoduché čistenie
Luxusné odkladacie puzdro: Pre uskladnenie
a ochranu
Vlastnosti
Otočný masážny systém
Kovové epilačné disky
2 nastavenia rýchlosti
Technické špeciﬁkácie
Zdroj napájania: AC (elektrická sieť)
Napätie
Motor: 14 V motor jednosmerného prúdu
Spotreba energie: 3 W
Počet diskov: 21
Počet záchytných bodov: 20
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 600
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 733
RPM rýchlosť 1: 1800 min.
RPM rýchlosť 2: 2200 min.
Hmotnosť a rozmery
Rozmery F boxu: 232 x 175 x 75 (v x š x h) mm
Hmotnosť obalu: 679,8 g
Rozmery A boxu: 247 x 200 x 400 (v x š x
h) mm
Hmotnosť kartónu: 3633 g
Počet kusov v kartóne: 5 ks

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Dátum vydania
2019‑07‑05
Verzia: 1.0.1

Autor si vyhradzuje právo zmeny
špeciﬁkácií bez oznámenia.
Ochranné známky sú majetkom
Koninklijke Philips N.V. alebo ich
príslušných vlastníkov.

12 NC: 0000 000
00000
www.philips.com

