
 

 

Philips Satinelle Ice 
Premium
Depilador

• Sem fio
• Com aplicador de gelo
• e cabeça de corte

HP6517/00
Ultra-suave, ultra-rápido

Depilador com aplicador de gelo e sistema de massagem integrados

Os discos de cerâmica removem os pêlos pela raiz, deixando a pele macia e sedosa. O 
aplicador de gelo usa a propriedade anestesiante do gelo para refrescar a pele e dar uma 
sensação de alívio durante a depilação.

Depilação ultra-suave
• Placa de gelo com cabeça giratória

Conforto ainda maior
• Massagem Sônica com Aloe Vera

Retira até os pêlos mais curtos
• Cabeça de depilação curvada

Depilação sem fio, em qualquer lugar
• Recarregável

Fácil limpeza
• Cabeça de depilação lavável para uma super-higiene e fácil limpeza



 Placa de gelo

O aplicador de gelo patenteado suaviza a pele, 
reduzindo a sensação de desconforto da depilação. A 
cabeça articulada segue cada curva do seu corpo 
para uma depilação mais precisa.

Massagem Sônica com Aloe Vera

Estimula suavemente a pele reduzindo ao mínimo a 
sensação de desconforto da remoção de pêlos, 
tornando a depilação mais confortável.

Cabeça de depilação curvada

Retira pêlos de até meio milímetro para que você 
não precise esperar que cresçam totalmente para 
uma nova depilação.

Recarregável
O depilador é recarregável e você pode usá-lo 
desligado da rede elétrica para se depilar em 
qualquer lugar.

Cabeça de depilação lavável

Cabeça de depilação lavável para uma super-higiene 
e fácil limpeza

Exclusivo sistema em cerâmica

20% mais rápida e eficiente.
HP6517/00

Especificações
Acessórios
• Cabeça de corte extra: para uma depilação mais 

suave
• Capa redutora para áreas sensíveis: para áreas 

delicadas do corpo
• Capa isoladora: para um prático manuseio
• Luva esfoliante: menos pêlos encravados
• Nécessaire de luxo: para guardar e proteger
•
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