
 

Depilador compacto

Satinelle Essential

 

para as pernas

3 acessórios

Depilador com fio

Cabo ergonômico

 

HP6423/30

Depilação facilitada
Sinta a suavidade por muito mais tempo com o Satinelle Philips. Ele remove os

pelos suavemente, aparando-os em menos de 0,5 mm da raiz. Com o cabo

ergonômico e com fio, ficou mais fácil fazer depilação. Conta com cabeça de

depilação lavável para uma higiene perfeita.

Uso fácil e prático

Formato ergonômico para maior conforto na depilação

Cabeça de depilação lavável e fácil de limpar para melhor higienização

Resultado perfeito

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Discos rotativos confortáveis que removem os pelos sem puxar a pele

Acessórios

Cabeça de corte para uma depilação suave em regiões sensíveis.

Pente aparador para modelar a linha do biquíni

Estojo para viagem



Depilador compacto HP6423/30

Destaques Especificações

Formato que cabe na mão

Além de moderno, o formato arredondado

encaixa perfeitamente na mão para prática

remoção de pelos.

Discos rotativos confortáveis

Este depilador tem discos rotativos confortáveis

para remover pelos com apenas 0,5 mm, sem

puxar a pele.

Cabeça de depilação lavável

Este depilador tem uma cabeça de depilação

lavável. A cabeça pode ser removida e lavada

sob água corrente para melhor higiene

Sistema de depilação eficiente

Sistema de depilação eficiente que deixa a

pele macia e depilada por semanas

Cabeça aparadora

A cabeça de corte segue os contornos da linha

do biquíni e das axilas para um corte mais

rente.

Pente para aparar os pelos

Utilize o pente para aparar na cabeça de corte

para cortar os pelos mais compridos antes da

depilação ou para aparar a linha do biquíni.

Estojo para viagem

Estojo para viagem para armazenamento e

transporte.

 

Acessórios

Cabeça aparadora

Pente para aparar os pelos

Escova de limpeza

Estojo: Estojo básico

Fácil de usar

Alça: Ergonômico

Cabeça de depilação lavável

Recursos

Ajustes de velocidade: 2 ajustes

Desempenho

Discos de depilação: Discos rotativos

confortáveis

Sistema de depilação: Sistema de depilação

eficiente

Lig/Desl

Voltagem: 13 volt

Serviço

Garantia: Dois anos de garantia
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