
Satinelle Ice

HP6492

Уникална керамична епилираща система от Philips
Лед и масаж за по-нежно премахване на косми

Благодарение на обезболяващите свойства на леда и на вградената си система за масаж, новата Satinelle Ice значително

намалява съпътстващата епилацията болка. Хипоалергенната система от керамични дискове също е внимателна с

чувствителната кожа.

Усъвършенствана система за намаляване на болката

Подвижна охлаждаща приставка с лед

Въртяща се охлаждаща глава

Разсейва неприятните усещания при епилация

Уникална керамична епилираща глава

Хипоалергенна керамична епилираща глава

Извита епилираща глава

По-висока скорост на въртене

Допълнителни ползи

Ексфолираща масажна гъба "люфа"

Допълнителна бръснеща глава

Нов ергономичен дизайн

Две настройки за скорост



Satinelle Ice HP6492/00

Акценти Спецификации

Подвижна охлаждаща приставка с лед

Патентованата охлаждаща приставка с лед успокоява

кожата и така намалява неприятните усещания по

време на епилация. Нейната въртяща се глава следва

всяка извивка на тялото ви за най-добро охлаждане и

обезболяване.

Въртяща се охлаждаща глава

Следва контура на тялото за максимално намаляване

на болката при епилацията и незабавно последващо

охлаждане и успокояване на кожата.

Вградена система за масаж

Работи с лед за отклоняване от усещането на

епилацията и по-ефикасно намаляване на болката.

Хипоалергенна керамична епилираща глава

Повече грижи за кожата с намаляване на опасността

от алергични обриви.

Извита епилираща глава

За подобрено захващане на космите, осигуряващо

отстраняването от корен на до 95% от тях с едно

движение.

По-висока скорост на въртене

За по-ефикасно премахване на косми.

Обелване на мъха от тялото за по-малко израснали

навътре косми

По-малко израснали навътре косми.

Нов ергономичен дизайн

За по-лесно пренасяне.

2 настройки за скорост

Скорост 1 за фина коса, скорост 2 за по-дебела коса.

 

Характеристики

Керамична епилираща система

Въртящ се охладител с лед

Система за активен масаж

2 настройки за скорост

Технически спецификации

Източник на електрозахранване: Променлив ток (ел.

захранваща мрежа)

Напрежение: 100-240V (50-60 Hz) Автоматичен

избор на напрежение V

Двигател: Постояннотоков мотор 14V

Потребявана мощност: 6 W

Брой дискове: 25

Брой точки за захващане: 24

об./мин.: Скорост I: 2200, Скорост II: 2700

Издърпващи движения/секунда: Скорост I: 880,

Скорост II: 1080

Аксесоари

Сменяема бръснеща глава

Изолационен ръкав

Обелване на мъха от тялото

Луксозна чантичка за съхранение

Четка за почистване

Тегло и размери

Дизайн на опаковката: Fancy-box с триизмерен

прозорец

Размери на F-кутията: 19,6 x 9,4 x 23,5 см (ширина x

дълбочина x височина) мм

Тегло F-кутия: 652 г

Размери на A-кутията: 56,6 x 19,6 x 25,1 см (ширина

x дълбочина x височина) мм

Тегло на A-кутията:

4222 г

Брой изделия в една A-кутия: 6 бр.
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