
 

Philips
Satinelle Ice

HP6491
Jedinečný keramický epilační systém společnosti Philips
Led a masáž zjemňují proces odstraňování chloupků
Díky uklidňujícím vlastnostem ledu a integrovanému masážnímu systému nový Satinelle 
Ice výrazně omezuje bolest obvykle spojenou s epilací. Hypoalergenní systém 
keramických kotoučků je také šetrný k citlivé pokožce.

Zdokonalený systém úlevy od bolesti
• Ledový ochlazovač s jednoduchým nasazením
• Výkyvná chladicí hlava
• Ulevuje od podráždění způsobeného epilací

Jedinečná keramická epilační hlava
• Hypoalergenní keramická epilační hlava
• Zaoblená epilační hlava
• Vyšší otáčky

Další výhody
• Peelingová houbička na tělo
• Nový ergonomický design
• Dva rychlostní stupně
 



 Ledový ochlazovač s jednoduchým 
nasazením
Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, 
čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná 
hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak 
optimální ochlazování a menší bolest.

Výkyvná chladicí hlava
Kopíruje kontury těla pro maximální úlevu od bolesti 
během epilace s okamžitým chladivým a uklidňujícím 
účinkem na pokožku.

Integrovaný masážní systém
Pomocí ledu ulevuje od nepříjemného podráždění při 
epilaci nebo dokonce od bolesti.

Hypoalergenní keramická epilační hlava
Omezení rizika alergického podráždění pokožky pro 
lepší péči o pokožku.

Zaoblená epilační hlava
Zlepšuje přilnavost, což zajišťuje, že až 95% chloupků 
je odstraněno i s kořínky jedním tahem.

Vyšší otáčky
Pro účinnější odstraňování chloupků.

Peeling. houbička proti zarůstání 
chloupků
Snižuje výskyt zarůstajících chloupků.

Nový ergonomický design
Pro snadnější manipulaci.

2 nastavení rychlosti
Rychlost 1 pro jemné vlasy, rychlost 2 pro silnější 
vlasy.
HP6491/00

Přednosti
Datum vydání 2009-07-31

Verze: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Funkce
• Keramický epilační systém
• Výkyvný ledový ochlazovač
• Aktivní masážní systém
• 2 nastavení rychlosti

Technické údaje
• Napájecí zdroj: Střídavé napájení (síť)
• Napětí: Automatická volba napětí 100-240 V (50-

60 Hz) V
• Motor: Stejnosměrný motor 14 V
• Příkon: 6 W
• Počet kotoučků: 25
• Počet záchytných bodů: 24
• Otáčky za minutu: Rychlost I: 2200, Rychlost II: 

2700
• Vytažení/sekundu: Rychlost I: 880, Rychlost II: 1080

Příslušenství
• Izolační obal
• Peelingová houbička na tělo
• Luxusní pouzdro pro skladování
• Čisticí kartáč

Hmotnost a rozměry
• Design obalu: Atraktivní balení s 3D okénkem
• Rozměry balení F: 19,6 × 9,4 × 23,5 cm 

(Š × H × V) mm
• Hmotnost balení F: 625 g
• Rozměry balení A: 56,6 × 19,6 × 25,1 cm 

(Š × H × V) mm
• Hmotnost balení A: 4060 g
• Počet kusů v balení A: 6 ks
•
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