
Satinelle Ice

HP6491

Egyedülálló kerámia epilálórendszer a Philipstől
Hűsít és masszíroz a szőrszálak gyengédebb eltávolításáért

A jég hűsítő hatásának és a beépített masszírozórendszernek köszönhetően az új Satinelle Ice jelentősen

csökkenti az epilálással gyakran együtt járó fájdalmat. A hipoallergén kerámia tárcsarendszer kíméletes az

érzékeny bőrrel is.

Továbbfejlesztett fájdalomcsillapító rendszer

Pattintós jeges hűsítő

Csuklós hűsítőfej

Enyhíti az epilálás kellemetlenségeit

Egyedülálló kerámia epilálófej

Hipoallergén kerámia epiláló fej

Ívelt epilálófej

Gyorsabb forgási sebesség

További előnyök

Hámlasztó testmasszírozó

Új, ergonomikus kivitel

Két sebességfokozat



Satinelle Ice HP6491/00

Fénypontok Műszaki adatok

Pattintós jeges hűsítő

A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és

csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést.

A csuklós fej követi a test hajlatait, így

biztosítva az optimális hűtést és

fájdalomcsökkentést.

Csuklós hűsítőfej

Követi a test körvonalait, hogy epilálás közben

a fájdalomcsillapítás, valamint a hűsítő és

nyugtató hatás maximális lehessen.

Beépített masszírozó rendszer

A jég segítségével enyhíti az epilálás okozta

fájdalmat.

Hipoallergén kerámia epiláló fej

Jobb bőrvédelem az allergiás bőrirritáció

elkerülésével

Ívelt epilálófej

Jobban megragadja a szőrszálakat, így a

szőrszálak 95%-át gyökerüknél fogva távolítja

el, egyetlen mozdulattal.

Gyorsabb forgási sebesség

A szőrszálak hatékonyabb eltávolításáért.

Hámlasztófej a kevesebb benőtt szőrszálért

Megakadályozza a szőrszálak benövését

Új, ergonomikus kivitel

A könnyebb kezelhetőségért.

2 sebességfokozat

1. fokozat a vékony szőrszálakhoz, 2. fokozat a

vastagabb szőrszálakhoz

 

Jellemzők

Kerámia epiláló rendszer

Csuklós jeges hűsítő

Aktív masszírozó rendszer

2 sebességfokozat

Műszaki adatok

Áramforrás: Váltóáram (hálózati)

Feszültség: 100-240 V (50-60 Hz)

automatikus feszültségválasztás V

Motor: Egyenáramú motor, 14 V

Áramfogyasztás: 6 W

Tárcsaszám: 25

Érintkezési pontok száma: 24

Fordulat/perc: I. sebességfokozat: 2200, II.

sebességfokozat: 2700

Másodpercenkénti műveletszám: I.

sebességfokozat: 880, II. sebességfokozat:

1080

Tartozékok

Szigetelő hüvely

Hámlasztófej

Luxus kialakítású tárolótáska

Tisztító kefe

Tömeg és méretek

Csomagolás: Csomagolás 3D-ablakkal

Csomagolás mérete: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm

(szélesség x mélység x magasság) mm

Csomagolás súlya: 625 g

A-doboz méretei: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm

(szélesség x mélység x magasság) mm

A-doboz tömege: 4060 g

Gyűjtőcsomagolásban található mennyiség:

6 db
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