
 

 

Philips Satinelle
Epiliatorius

HP6481
Ypač švelnus, ypač greitas

Epiliatorius su raminamojo ledo pakuote ir masažavimo sistema

Švelnus ilgalaikis glotnumas
• Raminamasis ledo paketas

Greitas ir efektyvus epiliavimas
• Keraminė epiliavimo sistema

Sumažina traukimo pojūtį, kad būtų patogu
• Aktyvaus masažo sistema

Ypatinga higiena ir paprastas valymas
• Plaunama epiliatoriaus galvutė
• Valymo šepetėlis

Mažiau įaugančių plaukų
• Grandomoji kūno kempinė



 Raminamasis ledo paketas
Sumažina nemalonų epiliavimosi pojūtį

Keraminė epiliavimo sistema
Unikali keramika ir ergonominė forma depiliavimą 
pagreitina iki 20%.**Palyginti su „Philips Satin Ice“

Aktyvaus masažo sistema
Sumažina traukimo pojūtį, kad būtų patogu
HP6481/00
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Savybės
• Raminamasis ledo paketas
• Keraminė epiliavimo sistema
• Aktyvaus masažo sistema
• 2 greičio nustatymai

Priedai
• Grandomoji kūno kempinė
• Prabangus laikymo krepšelis
• Valymo šepetėlis

A dėžutės svoris ir matmenys
• F dėžutės matmenys: 235 x 174 x 95 (AxPxG) mm
• F dėžutės svoris: 632 g

A dėžutės svoris ir matmenys
• A dėžutės matmenys: 248 x 595 x 180 

(AxPxG) mm
• Svoris – A dėžutė: 4073 g

Kilmės šalis
• Kilmės šalis: Slovėnija

Techniniai duomenys
• Maitinimo šaltinis: kintamoji srovė (maitinimo), 
• Įtampa: 100–240 V
• Variklis: DC 12 V
• Energijos sąnaudos: 6 W
• Diskų skaičius: 13
• Sugavimo vietų skaičius: 24
• Apsisukimai per minutę (RPM): I greitis: 2200, II 

greitis: 2700
• Traukimo veiksmai per sekundę: I greitis: 880, II 

greitis: 1080

Logistiniai duomenys
• padėklo dydis (ES): 113,3 x 120 x 80 (AxPxG) cm
• Padėklo dydis (DB): 113,3 x 120 x 100 (IxPxG) cm
• Padėklų kiekis (ES): 192 „F“ formos dėžutės
• Padėklų kiekis (DB): 240 „F“ formos dėžučių
• Sluoksnių skaičius: 4
• F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6 „F“ formos 

dėžutės, 
• Padėklo svoris (ES): 145,3 kg
• Padėklo svoris (DB): 177,9 kg
•
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