Philips
Satinelle Ice

HP6491

Uniek keramisch epileersysteem van Philips
IJs en massage voor een meer aangename haarverwijdering
Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem,
zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren.
De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.
Geavanceerd pijnverminderingssysteem
• Opzetbare ijskoeler
• Meebewegend koelhoofd
• Verzacht het epileergevoel
Uniek keramisch epileerhoofd
• Hypoallergeen keramisch epileerhoofd
• Gebogen epileerhoofd
• Hogere rotatiesnelheid
Bijkomende voordelen
• Scrub-spons
• Nieuw ergonomisch ontwerp
• Twee snelheidsstanden

HP6491

Satinelle Ice
Specificaties

Productkenmerken

Kenmerken

Accessoires

Technische specificaties

Gewicht en afmetingen

•
•
•
•

Keramisch epileersysteem
Meebewegende ijskoeler
Actief massagesysteem
2 snelheidsstanden

• Stroombron: Wisselstroom
• Voltage: 100-240 V (50-60 Hz) automatische
voltageaanpassing V
• Motor: DC-motor van 14 V
• Energieverbruik: 6 W
• Aantal schijfjes: 25
• Aantal opvallende kenmerken: 24
• RPM: Snelheid I: 2200, Snelheid II: 2700
• Trekacties per seconde: Snelheid I: 880, Snelheid
II: 1080

•
•
•
•

Beschermhuls
Scrub-spons
Luxe opbergetui
Reinigingsborsteltje

• Ontwerp verpakking: Fancy-doos met 3D-venster
• Afmetingen F-doos: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (breedte
x diepte x hoogte) mm
• Gewicht F-doos: 625 g
• Afmetingen A-doos: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm
(breedte x diepte x hoogte) mm
• Gewicht A-doos: 4060 g
• Aantal stuks per A-doos: 6 stk

Opzetbare ijskoeler
De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het
onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het
meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw
lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de
pijn wordt verminderd.
Meebewegend koelhoofd
Volgt de lichaamscontouren voor een maximale
pijnvermindering tijdens het epileren en een onmiddellijk
koelend en verlichtend effect na het epileren.
Geïntegreerd massagesysteem
Het ijs verzacht het epileergevoel en vermindert de pijn
die vaak gepaard gaat met epileren.

•

Hypoallergeen keramisch epileerhoofd
Betere huidverzorging doordat de kans op allergische
reacties wordt verkleind.
Gebogen epileerhoofd
Haartjes worden beter vastgepakt, zodat tot 95% in één
beweging met de wortel wordt verwijderd.
Hogere rotatiesnelheid
Verwijdert haartjes doeltreffender.
Scrub-spons voor minder haaringroei
Vermindert ingegroeide haartjes.
Nieuw ergonomisch ontwerp
Nog eenvoudiger in gebruik.
2 snelheidsstanden
Snelheidsstand 1 voor dun haar, snelheidsstand 2 voor
dikker haar.
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