
 

 

Philips Satinelle
Epilator

• Helkropp, med rakhuvud

HP6512
För konstant len hud

Håller håret borta i flera veckor, tar hand om din hud
Prova på epilering med det här nya epilatorsystemet från Philips som tar bort håret med 
rötterna, ger dig len hud i flera veckor (inte dagar) och är skonsamt mot huden. Du får även 
ett unikt set med tillbehör för förstagångsanvändare så att du ska få bästa möjliga resultat.

Mycket lättanvänd
• Tillbehör för hårlyftning och massage
• Rakar, trimmar och konturklipper känsliga kroppsdelar
• Välj hastighet efter dina behov
• Fullständigt tvättbart epileringshuvud för bättre hygien

Hudkomfort
• Exfoliera mellan epileringstillfällena
• Det här epileringssystem tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm
• Lugna huden med ishandsken för en skonsam epilering



 Löddrande handske

Genom cirkelrörelser med 
exfolieringshandsken masserar du skonsamt 
huden och tar bort döda hudceller samtidigt. 
På så sätt får du vacker, len hud och minimerar 
inåtväxta hårstrån

Tillbehör för hårlyftning och massage

Lyfter även korta hårstrån för extra nära 
epilering. Gör så att huden slappnar av så att du 
samtidigt på ett skonsamt sätt kan ta bort hår.

Hypoallergent

De hypoallergena skivorna ger dessutom 
garanterat optimal hygien.

Kylande handske

Ishandskens mjukgörande egenskaper 
förhindrar irritation och gör att huden slappnar 
av efter epilering

Rakhuvud med bikinitrimning

Rakhuvudet följer bikinilinjens konturer eller 
underarmarna perfekt för en nära och slät 

rakning. Levereras med en extra kam så att du 
kan klippa längre hårstrån före epilering eller 
trimma bikinilinjen.

Två hastighetsinställningar

Den här epilatorn har två 
hastighetsinställningar. Hastighet 1 för extra 
skonsam epilering och hastighet 2 för extra 
effektiv epilering

Tvättbart epileringshuvud

Huvudet kan tas bort och rengöras under 
rinnande vatten för bättre hygien
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Tillbehör
• Rengöringsborste
• Förvaringsfodral

Tekniska specifikationer
• Spänning: 100–240 V
• Strömförbrukning: 7,5 W

• Antal skivor: 21
• Antal uppfångningspunkter: 20
• Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 600
• Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733

Ljudnivå
• Ljudnivå: 72 dBa
•
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