
Epilators

Satinelle Ice
 

Rozā

 
HP6492/00

Unikāla keramiskā epilēšanas sistēma no Philips
Ledus un masāža saudzīgākai matiņu izņemšanai

Pateicoties ledus un iebūvētās masāžas sistēmas nomierinošajai funkcijai, jaunais Satinelle Ice būtiski samazina

epilācijas radītās sāpes. Hipoalergēniskā keramisko disku sistēma ir saudzīga pret jutīgu ādu.

Uzlabota sāpju samazināšanas sistēma

Ar piestiprināmu ādas dzesētāju

Kustīgā dzesēšanas galviņa

Iebūvēta masāžas sistēma

Unikāla keramiskā epilēšanas galviņa

Hipoalergēniska keramiska epilēšanas galviņa

Izliekta epilācijas galviņa

Lielāks griešanās ātrums

Papildu ieguvumi

Pīlinga sūklis

Papildus skūšanas galviņa

Jauns ergonomisks dizains

Divi ātruma iestatījumi



Epilators HP6492/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Ar piestiprināmu ādas dzesētāju

Patentēts ledus dzesētājs nomierina ādu,

samazinot nepatīkamās epilācijas izjūtas. Tā

kustīgā galviņa ievēro jebkuru jūsu ķermeņa

izliekumu optimālai dzesēšanai un sāpju

mazināšanai.

Kustīgā dzesēšanas galviņa

Seko ķermeņa kontūrām, lai maksimāli

samazinātu sāpes epilācijas laikā, kā arī

sniegtu tūlītēju dzesēšanas un nomierināšanas

efektu pēc procedūras.

Iebūvēta masāžas sistēma

Darbojas kopā ar ādas dzesētāju, lai novērstu

uzmanību no epilācijas sajūtas.

Hipoalergēniska keramiska epilēšanas

galviņa

Labāka ādas kopšana, samazinot alerģiska

ādas iekaisuma risku.

Izliekta epilācijas galviņa

Uzlabotai matiņu satveršanai līdz pat 95%

matiņu tiek noņemti pie saknēm vienā gājienā.

Lielāks griešanās ātrums

Efektīvākai matiņu noņemšanai.

Ķermeņa pīlinga sūklis ieaugušu matiņu

likvidēšanai

Novērš ieaugušus matiņus.

Jauns ergonomisks dizains

Ērtākai lietošanai.

2 ātrumu iestatījumi

1. ātrums smalkiem matiņiem, 2. ātrums

biezākiem matiņiem.

 

Funkcijas

Keramiska epilēšanas sistēma

Šarnīrveida ādas dzesētājs

Aktīvs masāžas elements

2 ātrumu iestatījumi

Tehniskā specifikācija

Raušanas darbības/sek., 1. ātrums: 880

Raušanas darbības/sek., 2. ātrums: 1080

RPM 1. ātrums: 2200 min

RPM 2. ātrums: 2700 min

Enerģijas avots: maiņstrāva (tīkls)

Spriegums: 100-240 V (50-60 Hz)

automātiska sprieguma izvēle V

Motors: 14 V līdzstrāvas motors

Enerģijas patēriņš: 6 W

Disku skaits: 25

Satveres punktu skaits: 24

Piederumi

Noņemama skūšanās galviņa

Izolācijas uzmava

Pīlinga sūklis

Grezna uzglabāšanas somiņa

Tīrīšanas suka

Svars un izmēri

Iepakojuma dizains: Fancy-box ar 3D lodziņu

F kastes izmēri: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (platums

x dziļums x augstums) mm

F kastes svars: 652 g

A kastes izmēri: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm

(platums

x dziļums x augstums) mm

A kastes svars: 4222 g

Gabalu skaits A-kastē: 6 gab.
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