
Depilator

Satinelle
HP6481

Bardzo delikatny i niezwykle szybki
Depilator z łagodzącym zestawem chłodzącym i nasadką masującą

Długotrwały efekt delikatnej gładkości

Nasadka chłodząca łagodząca ból

Szybka i skuteczna depilacja

Ceramiczne dyski depilujące

Minimalizuje ból podczas depilacji i zapewnia większy komfort

System aktywnego masażu

Ekstra higiena i łatwe czyszczenie

Zmywalna głowica depilująca zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie

Szczotka ułatwiająca czyszczenie

Mniej wrastających włosków

Gąbka złuszczająca naskórek zapobiega wrastaniu włosków



Depilator HP6481/00

Zalety Dane techniczne

Nasadka chłodząca łagodząca ból

Schładza i odpręża Twoją skórę podczas

depilacji.

Ceramiczne dyski depilujące

Dzięki wyjątkowemu ceramicznemu

materiałowi i ergonomicznemu kształtowi

depilacja jest o 20% szybsza*. *W porównaniu

z depilatorem Philips Satin Ice.

System aktywnego masażu

Minimalizuje ból podczas depilacji i zapewnia

większy komfort.

 

Właściwości

Nasadka chłodząca łagodząca ból

Ceramiczne dyski depilujące

System aktywnego masażu

2 ustawienia prędkości

Akcesoria

Gąbka złuszczająca naskórek

Luksusowe etui

Szczotka do czyszczenia

Waga i wymiary pojedynczego opakowania

Wymiary pojedynczego opakowania:

235 x 174 x 95 (wys. x szer. x głęb.) mm

Waga pojedynczego opakowania: 632 g

Waga i wymiary opakowania zbiorczego

Wymiary opakowania zbiorczego:

248 x 595 x 180 (wys. x szer. x głęb.) mm

Waga opakowania zbiorczego: 4073 g

Kraj pochodzenia

Kraj pochodzenia: Słowenia

Specyfikacja techniczna

Źródło zasilania

Napięcie: 100–240 V

Silnik: DC 12 V

Pobór mocy: 6 W

Liczba dysków: 13

Liczba uchwytów: 24

Obr./min: szybkość I: 2200, szybkość II: 2700

Liczba czynności wyrywania/sekundę:

szybkość I: 880, szybkość II: 1080

Dane logistyczne

Wymiary palety (EU): 113,3 x 120 x 80

(wys. x szer. x głęb.) cm

Wymiary palety (GB): 113,3 x 120 x 100

(dł. x szer. x głęb.) cm

Ilość na palecie (EU): 192 opakowań

pojedynczych

Ilość na palecie (GB): 240 opakowań

pojedynczych

Liczba warstw: 4

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu

zbiorczym

Waga palety (EU): 145,3 kg

Waga palety (GB): 177,9 kg
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