Epilátor
Satinelle
HP6502/00

Epilátor Satinelle Ice Premium
Najjemnejší epilátor s ľadom a akustickou masážou
Prvý keramický epilátor s chladičom pokožky s ľadom a akustickým masážnym systémom.
Minimalizuje pocit bolesti z vytrhnutia chĺpku
Akustický masážny systém
Znižuje podráždenie pokožky
Hypoalergénové disky
Jemná dlhotrvajúca hladkosť
Dodatočný ľadový chladič
Rýchly a účinný
Keramický epilačný systém
Pre dodatočnú hygienu
Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Epilátor

HP6502/00

Hlavné prvky

Technické údaje

Akustický masážny systém
Vysokofrekvenčné masírovanie minimalizuje
nepríjemné pocity pri epilácii.

Keramický epilačný systém
Jedinečný keramický materiál a ergonomický
tvar na až o 20 % rýchlejšiu* epiláciu. *v
porovnaní s epilátorom Philips Satin Ice.

Hypoalergénové disky
Umývateľná epilačná hlava

Hmotnosť a rozmery
Rozmery F boxu: 235 x 192 x 116 (V x Š x
H) mm
Hmotnosť obalu: 669 g
Rozmery A boxu: 258 x 592 x 195 (V x Š x
H) mm
Hmotnosť kartónu: 3642 g
Počet kusov v kartóne: 5 ks
Vlastnosti
Výkyvný chladič s ľadom
Akustický masážny systém
Keramický epilačný systém
2 nastavenia rýchlosti

Znížené riziko alergického podráždenia
pokožky a maximálna starostlivosť o vašu
pokožku.
Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou
Dokonale sleduje každú krivku tela, aby sa
dosiahlo optimálne chladenie a jemnejšia
epilácia.

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a
jednoduché čistenie

Technické špeciﬁkácie
Zdroj napájania: AC-RC (sieť)
Napätie: 100-240 V
Motor: DC 14 V
Spotreba energie: 6 W
Počet diskov: 13
Počet záchytných bodov: 24
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 880
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 1080
RPM rýchlosť 1: 2200 min.
RPM rýchlosť 2: 2700 min
Príslušenstvo
Odnímateľná holiaca hlava: Pre hladké
oholenie
Izolačné puzdro: Pre pohodlnú manipuláciu
Peelingová žinka: Menej vrastajúcich chĺpkov
Luxusné odkladacie puzdro: Pre uskladnenie
a
ochranu
Čistiaca kefa: Pre jednoduché čistenie
Kryt pre veľmi citlivú oblasť
Logistické údaje
Počet paliet (EÚ): 160 ks
Počet paliet (VB): 200 ks
Veľkosť palety (EÚ): 115 x 120 x 80 cm
Veľkosť palety (VB): 115 x 120 x 100 cm
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