
Epilator
Satinelle
HP6503/00

Satinelle Ice Premium
Cel mai delicat epilator cu gheaţă şi masaj sonic

Primul epilator ceramic premium cu răcire cu gheaţă şi sistem de masaj sonic.

Minimizează senzaţia de smulgere

Sistem de masaj sonic

Reduce iritaţiile pielii

Discuri hipoalergice

Funcţionare lină şi delicată, de lungă durată

Răcitor Premium cu gheaţă

Rapid şi eficient

Sistem de epilare ceramic

Pentru mai multă igienă

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară



Epilator HP6503/00

Repere Specificaţii

Sistem de masaj sonic

Masajul cu frecvenţă mare minimizează

senzaţia de smulgere.

Discuri hipoalergice

Reduc riscul de iritare alergică a pielii,

deoarece este mult mai atent cu pielea dvs.

Răcitor Premium cu gheaţă cu cap pivotant

Urmează fiecare curbă a corpului dvs., perfect

pentru o răcire optimă şi epilare blândă.

Sistem de epilare ceramic

Material ceramic unic şi formă ergonomică

pentru o epilare cu până la 20% mai

rapidă*.*comparabil cu Philips Satin Ice.

Cap de epilare lavabil

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă

şi curăţare uşoară

 

Greutate şi dimensiuni

Dimensiune cutie: 235 x 192 x 116 (H x L x

A) mm

Greutate cutie (F-box): 811 g

Dimensiuni bax: 258 x 592 x 195 (H x L x

A) mm

Greutate cutie (A-box): 4702 g

Nr. de bucăţi per bax: 5 buc.

Caracteristici

Sistem pivotant de răcire cu gheaţă

Sistem de masaj sonic

Sistem de epilare ceramic

Setări pentru 2 viteze

Specificaţii tehnice

Sursă de alimentare: CA-RC (alimentare)

Tensiune: 100-240 V

Motor: CC 14V

Consum: 6 W

Număr de discuri: 13

Număr de puncte de prindere: 24

Trageri/secundă la viteza 1: 880

Trageri/secundă la viteza 2: 1080

RPM la viteza 1: 2200 min.

RPM la viteza 2: 2700 min.

Accesorii

Cap de radere detaşabil: Pentru epilare

uşoară

Dispozitiv cu gheaţă pentru zonele sensibile:

Pentru zonele sensibile

Manşon izolator: Pentru utilizare confortabilă

Burete de exfoliere: Mai puţin păr crescut sub

piele

husă de depozitare de lux: Pentru depozitare

şi protecţie

Perie de curăţat: Pentru curăţare uşoară

Date logistice

Cantitate palet (UE): 160 buc.

Cantitate palet (Marea Britanie): 200 buc.

Dimensiune palet (UE): 115 x 120 x 80 cm

Dimensiune palet (Marea Britanie): 115 x 120

x 100 cm
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