
Epilator
Satinelle
HP6481

Ultra-delicat, ultra-rapid
Epilator cu pachet calmant cu gheaţă şi masaj

Funcţionare lină şi delicată, de lungă durată

Pachet calmant cu gheaţă

Epilare rapidă şi eficientă

Sistem de epilare ceramic

Minimizează senzaţia de smulgere pentru mai mult confort

Sistem de masaj activ

Pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Perie de curăţat pentru curăţare uşoară

Mai puţin păr crescut sub piele

Burete de exfoliere pentru a evita firele de păr crescute în piele



Epilator HP6481/00

Repere Specificaţii

Pachet calmant cu gheaţă

Răceşte şi calmează pielea pe parcursul

epilării.

Sistem de epilare ceramic

Material ceramic unic şi formă ergonomică

pentru o epilare cu până la 20% mai

rapidă*.*comparabil cu Philips Satin Ice.

Sistem de masaj activ

Minimizează senzaţia de smulgere pentru mai

mult confort.

 

Caracteristici

Pachet calmant cu gheaţă

Sistem de epilare ceramic

Sistem de masaj activ

Setări pentru 2 viteze

Accesorii

Burete de exfoliere

husă de depozitare de lux

Perie de curăţat

Greutate şi dimensiuni cutie

Dimensiune cutie: 235 x 174 x 95 (L x A x

Î) mm

Greutate cutie (F-box): 632 g

Greutate şi dimensiuni bax

Dimensiuni bax: 248 x 595 x 180 (L x A x

Î) mm

Greutate cutie (A-box): 4073 g

Ţara de origine

Ţara de origine: Slovenia

Specificaţii tehnice

Sursă de alimentare

Tensiune: 100-240 V

Motor: CC 12 V

Consum de energie: 6 W

Număr de discuri: 13

Număr de puncte de prindere: 24

RPM: viteza I: 2200, viteza II: 2700

Acţiuni de smulgere/secundă: viteza I: 880,

viteza II: 1080

Date logistice

Dimensiune palet (UE): 113,3 x 120 x 80 (L x A

x Î) cm

Dimensiune palet (Marea Britanie): 113,3 x

120 x 100 (L x A x Î) cm

Cantitate palet (UE): 192 cutii

Cantitate palet (Marea Britanie): 240 cutii

Număr de straturi: 4

Număr de cutii per bax

Greutate palet (UE): 145,3 kg

Greutate palet (Marea Britanie): 177,9 kg
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