
Epilators

Satinelle
HP6501/00

Satinelle Ice Premium
Vismaigākais epilators ar ledu un vibrējošo masāžu elem.

Pirmais keramiskais epilators ar lielisku ādas dzesētāju un vibrējošo masāžas elementu.

Samazina izrauto matiņu nepatīkamo sajūtu

Vibrējošais masāžas elements

Samazina ādas kairinājumu

Hipoalergēniski diski

Maigs ilgnoturīgs gludums

Premium ādas dzesētājs

Ātrs un efektīvs

Keramiska epilēšanas sistēma

Papildu higiēna

Mazgājama epilēšanas galviņa papildu higiēnai un vienkāršai tīrīšanai



Epilators HP6501/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Vibrējošais masāžas elements

Augstās frekvences masāža samazina matiņu

izraušanas nepatīkamās sajūtas.

Hipoalergēniski diski

Samazina alerģiska ādas kairinājuma risku,

papildus rūpējoties par jūsu ādu.

Premium ādas dzesētājs ar kustīgo galviņu

Perfekti ievēro visas ķermeņa līnijas optimālais

dzesēšanai un maigai epilēšanai.

Keramiska epilēšanas sistēma

Šim epilatoram ir unikāls keramiskais materiāls

un ergonomiskais dizains, kas nodrošina par

20% ātrāku* epilēšanu. * Salīdzinot ar Philips

Satin Ice.

Mazgājama epilēšanas galviņa

Mazgājama epilēšanas galviņa papildu

higiēnai un vienkāršai tīrīšanai

 

Svars un izmēri

F kastes izmēri: 235x192x116 (AxPxG) mm

F kastes svars: 639 g

A kastes izmēri: 258 x 592 x 195

(A x P x G) mm

A kastes svars: 3492 g

Gabalu skaits A-kastē: 5 gab.

Funkcijas

Šarnīrveida ādas dzesētājs

Vibrējošais masāžas elements

Keramiska epilēšanas sistēma

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: AC-RC (elektrība)

Spriegums: 100–240 V

Motors: 14 V līdzstrāva

Enerģijas patēriņš: 6 W

Disku skaits: 13

Satveres punktu skaits: 24

Piederumi

Izolācijas uzmava: Ērtai pārvietošanai

Pīlinga sūklis: Mazāk ieaugušu matiņu

Grezna uzglabāšanas somiņa: Uzglabāšanai

un aizsardzībai

Tīrīšanas suka: Vienkāršai kopšanai

Jutīgu zonu uzgalis

Loģistikas dati

Paliktņa izmērs(ES): 115 x 120 x 80 cm

Pamatnes lielums (ES): 160 gab.

Pamatnes lielums (GB): 200 gab.

Pamatnes izmērs (GB): 115 x 120 x 100 cm
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