
Máy làm sạch lông, máy

nhổ mini, nhíp nhổ

Satinelle Essential

  Dành cho lông mặt và lông cơ thể

 
HP6549/01

Tận hưởng làn da mịn màng dài lâu trên khắp cơ thể

Bộ ba dụng cụ cho làn da mịn màng

Loại bỏ lông chân và lông tay nhanh chóng với máy làm sạch lông Satinelle, nhổ lông vùng dưới

cánh tay và vùng kín chính xác và nhẹ  nhàng với máy nhổ mini. Sử dụng nhíp nhổ để  tỉa vùng mặt

hoặc lông mày.

Mịn màng dài lâu

Loạ i bỏ chân lông hiệu quả

Giả i pháp dành riêng cho từng vùng cơ thể

Giả i pháp làm sạch nhanh lông tay và chân

Giả i pháp làm sạch lông dành riêng cho vùng da nhạy cảm

Nhíp nhổ thích hợp để  tỉa lông vùng mặt và trán

Dễ  bảo trì

Đi kèm bàn chả i vệ  sinh và đầu nhổ có thể  rửa đượ c.

Túi đựng nhỏ giúp bảo quản dễ dàng.



Máy làm sạch lông, máy nhổ mini, nhíp nhổ HP6549/01

Những nét chính Các thông số

Loại bỏ chân lông hiệu quả

Máy làm sạch lông chức năng nhổ của chúng tôi có các

đĩa nhổ đượ c thiết kế đặc biệ t chính xác, có thể  cạo

đến những sợ i lông ngắn nhất (0,5mm). Những sợ i lông

đó ngắn hơn gấp 4 lần so với cách wax lông, cho bạn làn

da sạch lông đến 4 tuần.

Máy làm sạch lông tay và chân

Máy làm sạch lông Satinelle có bề mặt đầu nhổ rộng để

loạ i bỏ nhanh lông tay và chân. Máy có hình dáng lượn

tròn, nằm vừa trong tầm tay bạn giúp làm sạch lông

thoả i mái.

Máy nhổ mini không dây

Máy nhổ mini có đầu hẹp, đượ c thiết kế đặc biệ t để

cạo đến những vùng lông khó tiếp cận mà không làm

kéo da. Máy chạy bằng pin mang đến sự thuận tiện tối

đa.

Giả i pháp nhíp nhổ lông trên mặt chính xác

Bộ sản phẩm cũng bao gồm nhíp nhổ thích hợp để  tỉa

lông vùng mặt (trên môi, hàm) hoặc để  tỉa lông mày.

Dễ  làm sạch

Đi kèm bàn chả i vệ  sinh để  làm sạch các sợ i lông trên

đĩa nhổ . Đầu nhổ có thể  rửa đượ c đảm bảo vệ  sinh.

Túi bảo quản

Túi đựng nhỏ giúp bảo quản dễ dàng.

 

Phụ kiện

Bàn chả i vệ  sinh

Túi: Túi đựng đơn giản

Đặc điểm

Đĩa nhổ nhẹ  nhàng

Cài đặt tốc độ: 1 cài đặt

Dễ  sử  dụng

Tay cầm: Tiện dụng

Hiệu suất

Đĩa nhổ: Đĩa kim loạ i

Đầu nhổ: Máy nhổ : 23,5 mm, Máy nhổ mini: 10 mm,

Có thể  giặt đượ c

Công suất

Kiểu pin: Máy nhổ mini: 2x AA

Dịch vụ

Bảo hành: 2 năm

Thông số kỹ thuật

Màu: Trang trí màu trắng, tím

Số lượng điểm bắt: Máy nhổ : 20, Máy nhổ mini: 12

Hoạt động nắm lông trên phút: Máy nhổ mini: 32.000

Số lượng đĩa: Máy nhổ : 21

Số lượng nhíp nhổ: Máy nhổ mini: 8

Tốc độ 1 hoạt động kéo/giây: Máy nhổ : 600

Vòng quay trên phút: Máy nhổ mini: 4000

Điện áp: Máy nhổ : 13 V, Máy nhổ mini: 3 V, Bộ

chuyển đổ i: 13 V / 400 mA,

Tần số:

Máy nhổ : 50-60 Hz

Công suất: Máy nhổ : 5W, Máy nhổ mini: 5 W
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