
Епилатор

Satinelle

HP6502/00

Satinelle Ice Premium
Най-нежният епилатор с лед и звуков масаж

Първият керамичен епилатор с първокласен леден охладител и система за звуков масаж.

Свежда до минимум неприятното усещане при епилация

Система за звуков масаж

Намалява възпаленията на кожата

Хипоалергенни дискове

Нежна дълготрайна мекота

Първокласна охлаждаща система

Бързо и ефикасно

Керамична епилираща система

За максимална хигиена

Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и лесно почистване



Епилатор HP6502/00

Акценти Спецификации

Система за звуков масаж

Високочестотното масажиране намалява

неприятното усещане при епилация.

Хипоалергенни дискове

Намаляват риска за алергично възпаление на кожата, с

допълнителни грижи за кожата ви.

Първокласна охлаждаща система с подвижна глава

Следва всяка извивка на тялото за оптимално

охлаждане и нежна епилация.

Керамична епилираща система

Уникален керамичен материал и ергономична форма

за до 20% по-бърза* епилация. *в сравнение с Philips

Satin Ice.

Миеща се епилираща глава

Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и

лесно почистване

 

Тегло и размери

Размери на F-кутията: 235x192x116 (ВxШxД) мм

Тегло на F-кутията: 669 г

Размери на A-кутията: 258x592x195 (ВxШxД) мм

Тегло на A-кутията: 3642 г

Брой изделия в една A-кутия: 5 бр.

Характеристики

Въртящ се охладител с лед

Система за звуков масаж

Керамична епилираща система

2 настройки за скорост

Технически спецификации

Източник на електрозахранване: AC-RC (мрежа)

Напрежение: 100-240 V

Двигател: DC 14V

Консумирана мощност: 6 W

Брой дискове: 13

Брой точки за захващане: 24

Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 880

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 1080

Обороти, скорост 1:

2200 мин.

Обороти, скорост 2: 2700 мин.

Аксесоари

Сменяема бръснеща глава: За гладко бръснене

Изолационен ръкав: За удобство при боравене

Ексфолираща гъба за тяло: По-малко подкожни

косъмчета

Луксозна чантичка за съхранение: За съхранение и

предпазване

Четка за почистване: За лесно почистване

Капаче за чувствителни зони

Логистични данни

Количество в палета (EU): 160 бр.

Количество в палета (GB): 200 бр.

Размер на палета (EU): 115 x 120 x 80 см

Размер на палета (GB): 115 x 120 x 100 см
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