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Philips Satinelle
Epilator

HP6502/00

System för sonisk massage

Hypoallergena skivor
Förstklassig iskylare med rörligt huvud

Keramiskt epileringsystem

Tvättbart epileringshuvud



 

Vikt och mått
• F-låda, mått: 235 x 192 x 116 (H x B x D) mm
• F-låda, vikt: 669 g
• A-låda, mått: 258 x 592 x 195 (H x B x D) mm
• A-låda, vikt: 3 642 g
• Antal enheter per A-låda: 5 delar

Funktioner
• Rörlig iskylare
• System för sonisk massage
• Keramiskt epileringsystem
• 2 hastighetsinställningar

Tekniska specifikationer
• Strömkälla: AC-RC (nätström)
• Spänning: 100–240 V
• Motor: DC 14 V
• Strömförbrukning: 6 W
• Antal skivor: 13
• Antal uppfångningspunkter: 24
• Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 880
• Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 1 080
• RPM hastighet 1: 2 200 min
• RPM hastighet 2: 2 700 min

Tillbehör
• Löstagbart rakhuvud: För slät rakning
• Skyddsfodral: För praktisk hantering
• Löddrande tvättpuff: Färre inåtväxta hårstrån
• Lyxigt förvaringsfodral: För förvaring och skydd
• Rengöringsborste: För enkel rengöring
• Skyddshylsa

Logistisk information
• Pall, kvantitet (EU): 160 delar
• Pall, kvantitet (GB): 200 delar
• Pallstorlek (EU): 115 x 120 x 80 cm
• Pallstorlek (GB): 115 x 120 x 100 cm
•
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