
 

Philips
Satinelle Ice

HP6491
Exclusivo sistema de depilação em cerâmica da Philips
Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave
Graças às propriedades anestesiantes do gelo e a um sistema de massagem integrado, o novo 
Satinelle Ice reduz de forma significativa o desconforto normalmente associado à depilação. O 
sistema de discos hipoalergênicos de cerâmica também age de modo suave em peles sensíveis.

Avançado sistema que suaviza o desconforto da depilação
• Aplicador de gelo
• Placa resfriadora giratória
• Suaviza a sensação de desconforto da depilação

Exclusiva cabeça depiladora de cerâmica
• Cabeça depiladora de cerâmica hipoalergênica
• Cabeça depiladora curva
• Maior velocidade de rotação

Vantagens adicionais
• Esponja esfoliante
• Novo design ergonômico
• Dois ajustes de velocidade
 



 Aplicador de gelo
O aplicador de gelo patenteado suaviza a pele, 
reduzindo a sensação de desconforto da depilação. A 
cabeça articulada segue cada curva do seu corpo 
para uma depilação mais precisa.

Placa resfriadora giratória
Segue as curvas do corpo para reduzir ao máximo o 
desconforto durante a depilação e proporcionar um 
efeito refrescante na pele.

Sistema integrado de massagem
Funciona com gelo para suavizar a sensação da 
depilação, aliviando o desconforto com mais 
eficiência.

Cabeça depiladora de cerâmica 
hipoalergênica
Mais cuidado com a pele reduzindo o risco de 
irritação.

Cabeça depiladora curva
Para uma remoção mais eficiente, garantindo que até 
95% dos pêlos sejam removidos pela raiz em uma 
única passada.

Maior velocidade de rotação
Para uma remoção de pêlos mais eficiente.

Esponja esfoliante para evitar pêlos 
encravados
Reduz os pêlos encravados.

Novo design ergonômico
Para um manuseio mais fácil.

Dois ajustes de velocidade
Velocidade 1 para pêlos finos, velocidade 2 para 
pêlos mais grossos.
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Recursos
• Sistema de depilação em cerâmica
• Aplicador de gelo giratório
• Sistema de massagem ativa
• Dois ajustes de velocidade

Especificações técnicas
• Fonte de alimentação: AC (corrente elétrica)
• Voltagem: 100-240V (50-60 Hz) Seleção 

automática de voltagem V
• Motor: DC-Motor 14V
• Consumo de energia: 6 W
• Número de discos: 25
• Número de pontos de retirada: 24
• RPM: Velocidade I: 2.200, Velocidade II: 2.700
• Pinçadas/segundo: Velocidade I: 880, Velocidade II: 

1.080

Acessórios
• Capa isoladora
• Esponja esfoliante
• Nécessaire de luxo
• Escova de limpeza

Peso e dimensões
• Design da embalagem: Embalagem com visor em 

3D
• Dimensões da caixa F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (largura 

x profundidade x altura) mm
• Caixa F - Peso: 625 g
• Dimensões da caixa A: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm 

(largura x profundidade x altura mm
• Peso da caixa A: 4.060 g
• Número de peças por caixa A: 6 pcs
•
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