
 

Philips Satinelle
Satinelle Ice

HP6496
Limitovaná edice Satinelle Ice

Nejšetrnější epilátor od společnosti Philips
První keramický epilátor s nasazovacím ochlazovačem a masážním systémem

Jemná přetrvávající hladkost
• Ledový ochlazovač Premium

Až o 20 % rychlejší epilace
• Nový keramický epilační systém

Lepší péče o pokožku
• Hypoalergenní kotoučky

Uvolnění pokožky
• Aktivní masážní systém

Zvláštní péče pro citlivé oblasti těla
• Ledový ochlazovač pro citlivé oblasti
 



 Ledový ochlazovač Premium s výkyvnou 
hlavou
Dokonale sleduje každou křivku těla pro optimální 
chlazení a jemnou epilaci.

Nový keramický epilační systém
Díky jedinečnému keramickému materiálu a 
ergonomickému tvaru zachytí epilační hlava více 
chloupků, čímž zajistí až o 20 % rychlejší epilaci. 
*V porovnání s přístrojem Philips Satin Ice

Hypoalergenní kotoučky
Snižují riziko alergického podráždění pokožky a 
poskytují tak vaší pokožce lepší péči.

Aktivní masážní systém pro uvolnění 
pokožky
Integrovaný masážní systém zajišťuje relaxaci 
pokožky. Díky němu je epilátor Satinelle Ice 
nejšetrnějším epilátorem od společnosti Philips.
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Funkce
• Výkyvný ledový ochlazovač
• Keramický epilační systém
• Aktivní masážní systém
• 2 nastavení rychlosti
• Luxusní a elegantní design

Technické údaje
• Napájecí zdroj: Střídavé napájení (síť)
• Napětí: Automatická volba napětí 100-240 V (50-

60 Hz) V
• Motor: Stejnosměrný motor 14 V
• Příkon: 6 W
• Počet kotoučků: 25
• Počet záchytných bodů: 24
• Otáčky za minutu: Rychlost I: 2200, Rychlost II: 

2700
• Vytažení/sekundu: Rychlost I: 880, Rychlost II: 1080

Příslušenství
• Odnímatelná holicí hlava
• Ledový ochlazovač pro citlivé oblasti
• Izolační obal
• Peelingová houbička na tělo
• Luxusní pouzdro pro skladování
• Čisticí kartáč

Hmotnost a rozměry
• Design obalu: Exkluzivní dárkový box s možností 

zavěšení
• Rozměry balení F: 19,6 cm x 9,4 cm x 23,5 cm 

(š x h x v) mm
• Hmotnost balení F: 733 g
• Rozměry balení A: 56,6 cm x 19,6 cm x 25,1 cm 

(š x h x v) mm
• Hmotnost balení A: 4708 g
• Počet kusů v balení A: 6 ks
•
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