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Funksjoner
• Keramisk epileringssystem
• Bevegelig hudkjøler
• Aktivt massasjesystem
• To hastighetsinnstillinger

Tekniske spesifikasjoner
• Strømkilde: Vekselstrøm (strømnett)
• Spenning: 100–240 V (50–60 Hz) Automatisk 

spenningsvalg V
• Motor: DC-Motor 14 V
• Effektforbruk: 6 W
• Antall pinsetter: 25
• Antall bærepunkter: 24
• Omdr./min: Hastighet I: 2200, Hastighet II: 2700
• Trekk/sekund: Hastighet I: 880, Hastighet II: 1080

Tilbehør
• Avtagbart skjærehode
• Isolasjonshylse
• Eksfolieringspuff
• Luksusetui for oppbevaring
• Rengjøringsbørste

Mål og vekt
• Emballasjedesign: Fancy-box med 3D-vindu
• Mål på F-boks: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm 

(bredde x dybde x høyde) mm
• Vekt på F-boks: 652 g
• Mål på A-boks: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm 

(bredde x dybde x høyde) mm
• Vekt på A-boks: 4222 g
• Antall per A-boks: 6 deler
•

Satinelle Ice
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