Satinelle Ice
HP6492

Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips
Ľad a masáž pre jemnejšie odstraňovanie chĺpkov
Vďaka ukľudňujúcim vlastnostiam ľadu a integrovanému masážnemu systému nový epilátor Satinelle Ice značne
znižuje bolesť, ktorá sa spája s epiláciou. Hypoalergénny keramický diskový systém je mimoriadne jemný aj na
citlivú pokožku.
Vylepšený systém znižovania bolesti
Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním
Výkyvná chladiaca hlava
Eliminuje nepríjemné pocity pri epilácii
Jedinečná epilačná keramická hlava
Hypoalergénová keramická epilačná hlava
Zaoblená epilačná hlava
Vyššia rýchlosť otáčok
Dodatočné výhody
Odfukovač odlúpených čiastočiek
Doplnková holiaca hlava
Nový ergonomický dizajn
Dve nastavenia rýchlosti

Satinelle Ice

HP6492/00

Hlavné prvky

Technické údaje

Chladič s ľadom s jednoduchým
nasadzovaním
Patentovaný chladič s ľadom upokojuje
pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri
epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú
krivku vášho tela, aby tak zabezpečila
optimálne chladenia a zníženie bolesti.

Zaoblená epilačná hlava
Na zlepšené uchytenie chĺpkov, čím sa
zaručuje, že jedným ťahom sa odstráni 95%
chĺpkov od korienkov.

Výkyvná chladiaca hlava
Sleduje kontúry tela pre maximálne zníženie
bolesti počas epilácie a okamžité schladenie a
následný upokojujúci efekt na pokožku.

Peelingová žinka proti zarastaniu chĺpkov
Predchádza zarastaniu chĺpkov.

Integrovaný masážny systém
Využíva silu ľadu, ktorý prekrýva pocit z
epilácie, čím dosahuje efektívnejšiu úľavu od
bolesti.
Hypoalergénová keramická epilačná hlava
Dôkladnejšia starostlivosť o pokožku znížením
rizika alergického podráždenia pokožky.

Vyššia rýchlosť otáčok
Pre efektívnejšie odstraňovanie chĺpkov.

Nový ergonomický dizajn
Na jednoduchšiu manipuláciu.
2 nastavenia rýchlosti
Rýchlosť 1 pre jemné chĺpky, rýchlosť 2 pre
hrubšie chĺpky.

Vlastnosti
Keramický epilačný systém
Výkyvný chladič s ľadom
Aktívny masážny systém
2 nastavenia rýchlosti
Technické údaje
Zdroj napájania: AC (elektrická sieť)
Napätie: 100-240 V (50-60 Hz) automatický
výber napätia V
Motor: 14 V motor jednosmerného prúdu
Spotreba energie: 6 W
Počet diskov: 25
Počet záchytných bodov: 24
OTÁČKY ZA MINÚTU: Rýchlosť I: 2200,
Rýchlosť II: 2700
Vytrhaní za minútu: Rýchlosť I: 880, Rýchlosť
II: 1080
Príslušenstvo
Odnímateľná holiaca hlava
Izolačné puzdro
Peelingová žinka
Luxusné odkladacie puzdro
Čistiaca kefa
Hmotnosť a rozmery
Dizajn balenia: Elegantný obal s 3D
okienkom
Rozmery balenia: 19,6 x 9,4 x 23,5cm (šírka x
hĺbka x výška) mm
Hmotnosť balenia: 652 g
Rozmery A boxu: 56,6 x 19,6 x 25,1cm (šírka x
hĺbka x výška) mm
Hmotnosť A boxu: 4222 g
Počet kusov v kartóne: 6 ks
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