
Satinelle Ice

HP6491

Sistem de epilare unic cu discuri ceramice Philips
Gheaţă şi masaj pentru o epilare mai delicată

Datorită proprietăţilor calmante ale gheţii şi unui sistem de masaj integrat, noul Satinelle Ice reduce semnificativ

durerea asociată în mod normal cu epilarea. Sistemul cu discuri ceramice hipoalergice este, de asemenea,

delicat cu pielea sensibilă.

Sistem avansat de reducere a durerii

Dispozitiv pivotant de răcire cu gheaţă

Cap de răcire pivotant

Diminuează senzaţia neplăcută de după epilare

Cap de epilare ceramic unic

Cap de epilare ceramic hipoalergic

Cap de epilare curbat

Viteză de rotire mai mare

Beneficii suplimentare

Burete de exfoliere

Design nou ergonomic

Două setări de viteză



Satinelle Ice HP6491/00

Repere Specificaţii

Dispozitiv pivotant de răcire cu gheaţă

Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă

calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută

de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare

curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai

puţină durere.

Cap de răcire pivotant

Urmăreşte conturul corpului pentru reducerea

maximă a durerii în timpul epilării şi pentru un

efect de răcire şi calmare a pielii după epilare.

Sistem de masaj integrat

Foloseşte gheaţa pentru a diminua senzaţia

epilării pentru o eliminare mai eficientă a

durerii.

Cap de epilare ceramic hipoalergic

Îngrijire mai bună a pielii prin reducerea

riscului de iritare alergică a pielii.

Cap de epilare curbat

Pentru o prindere mai bună a firului de păr,

asigurând îndepărtarea a 95% dintre firele de

păr printr-o singură mişcare.

Viteză de rotire mai mare

Pentru o îndepărtare mai eficientă a firelor de

păr.

Burete de exfoliere pt. mai puţine fire

crescute sub piele

Reduce apariţia firelor de păr crescute sub

piele.

Design nou ergonomic

Pentru manipulare mai facilă.

Setări pentru 2 viteze

Viteza 1 pentru părul fin, viteza 2 pentru firele

de păr mai groase.

 

Caracteristici

Sistem de epilare ceramic

Sistem pivotant de răcire cu gheaţă

Sistem de masaj activ

Setări pentru 2 viteze

Specificaţii tehnice

Sursă de alimentare: CA (Alimentare)

Tensiune: Selectare automată a tensiunii 100

- 240 V (50 - 60 Hz) V

Motor: CC - Motor 14V

Consum electric: 6 W

Număr de discuri: 25

Număr de puncte de prindere: 24

RPM: Viteza I: 2200, Viteza II: 2700

Acţiuni de smulgere/secundă: Viteza I: 880,

Viteza II: 1080

Accesorii

Manşon izolator

Burete de exfoliere

husă de depozitare de lux

Perie de curăţat

Greutate şi dimensiuni

Design ambalaj: Cutie elegantă cu fereastră

3D

Dimensiuni cutie: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (lăţime

x adâncime x înălţime) mm

Greutate cutie: 625 g

Dimensiuni bax: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (lăţime

x adâncime x înălţime) mm

Greutate bax: 4060 g

Nr. de bucăţi per bax: 6 buc.
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