
Satinelle Ice

HP6493

Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips
Πάγος & μασάζ για πιο ήπια αφαίρεση τριχών

Χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου και το ενσωματωμένο σύστημα μασάζ, η νέα Satinelle Ice μειώνει σημαντικά τον

πόνο που δημιουργεί συνήθως η αποτρίχωση. Επίσης, το υποαλλεργικό σύστημα κεραμικών δίσκων δεν ερεθίζει το ευαίσθητο

δέρμα.

Εξελιγμένο σύστημα μείωσης πόνου

Κουμπωτή παγοκύστη

Περιστρεφόμενη κεφαλή ψύξης

Μειώνει την αρνητική αίσθηση που προκαλεί η αποτρίχωση

Μοναδική κεραμική κεφαλή αποτρίχωσης

Υποαλλεργική κεραμική κεφαλή αποτρίχωσης

Καμπυλοειδής κεφαλή αποτρίχωσης

Υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής

Πρόσθετα πλεονεκτήματα

Παγοκύστη για ευαίσθητες περιοχές

Σφουγγάρι απολέπισης

Πρόσθετη ξυριστική κεφαλή

Νέος εργονομικός σχεδιασμός

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας



Satinelle Ice HP6493/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κουμπωτή παγοκύστη

Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα

και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η

αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις

καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και

μείωση του πόνου.

Περιστρεφόμενη κεφαλή ψύξης

Ακολουθεί τις γραμμές του σώματος για μέγιστη

μείωση του πόνου κατά την αποτρίχωση, ενώ

παγώνει και καταπραΰνει το δέρμα αμέσως μετά την

αποτρίχωση.

Ενσωματωμένο σύστημα μασάζ

Σε συνδυασμό με τον πάγο μειώνει ακόμη

περισσότερο την αίσθηση του πόνου κατά την

αποτρίχωση.

Υποαλλεργική κεραμική κεφαλή αποτρίχωσης

Καλύτερη φροντίδα του δέρματος με λιγότερες

πιθανότητες αλλεργικού ερεθισμού της επιδερμίδας.

Καμπυλοειδής κεφαλή αποτρίχωσης

Για να πιάνει τις τρίχες καλύτερα, εξασφαλίζοντας

αφαίρεση του 95% των τριχών από τη ρίζα με μία

κίνηση.

Υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής

Για πιο αποτελεσματική αφαίρεση τριχών.

Σφουγγάρι απολέπισης για να μην μεγαλώνουν οι

τρίχες προς τα μέσα

Μειώνει τον αριθμό των τριχών που μεγαλώνουν

προς τα μέσα.

Νέος εργονομικός σχεδιασμός

Για ευκολότερο χειρισμό.

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

Ταχύτητα 1 για λεπτές τρίχες, ταχύτητα 2 για πιο

χοντρές τρίχες.

 

Χαρακτηριστικά

Κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης

Παλλόμενη παγοκύστη

Σύστημα ενεργού μασάζ

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

Τεχνικές προδιαγραφές

Πηγή τροφοδοσίας: AC (Πρίζα)

Τάση: 100-240V (50-60 Hz) Αυτόματη επιλογή

τάσης V

Μοτέρ: Μοτέρ DC 14V

Κατανάλωση ρεύματος: 6 W

Αριθμός δίσκων: 25

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 24

RPM: Ταχύτητα I: 2200, Ταχύτητα II: 2700

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο: Ταχύτητα I: 880,

Ταχύτητα II: 1080

Αξεσουάρ

Αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή

Παγοκύστη για την ευαίσθητη περιοχή

Μονωτική θήκη

Σφουγγάρι απολέπισης

Πολυτελής θήκη αποθήκευσης

Βούρτσα καθαρισμού

Βάρος και διαστάσεις

Σχεδιασμός συσκευασίας: Συσκευασία με 3D

παράθυρο

Διαστάσεις συσκευασίας F: 19,6 x 9,4 x 23,5cm (π x

β

x υ) χιλ.

Βάρος συσκευασίας F: 733 g

Διαστάσεις συσκευασίας A: 56,6 x 19,6 x 25,1cm (π

x β x υ) χιλ.

Βάρος συσκευασίας A:

4708 g

Αριθμός εξαρτημάτων συσκευασίας Α: 6 τεμάχια
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