
Epilator, mini
epilator, pensetă

Satinelle Essential

 
Pentru picioare, corp şi faţă

 
HP6550/01

Piele catifelată pentru mai mult timp pe toate

zonele corpului

Set Trio delicat cu husă unică

Bucură-te de o îndepărtare rapidă a părului de pe picioare şi braţe, cu epilatorul

Satinelle, şi de o epilare delicată şi precisă în zona axială şi zona inghinală cu mini

epilatorul. Foloseşte pensetele pentru retuşuri faciale şi sprâncene. BONUS:

geantă de depozitare ediţie limitată

Catifelare de durată

Epilare eficientă

Soluţie dedicată în funcţie de zona corpului

Soluţie de epilare rapidă pentru picioare şi braţe

Soluţie de epilare delicată pentru zone sensibile

Pensete pereche pentru retuşuri faciale şi sprâncene

Curăţare uşoară

Perie de curăţare inclusă şi cap de epilare lavabil.

Articol cadou

Husă unică



Epilator, mini epilator, pensetă HP6550/01

Repere Specificaţii

Epilare eficientă

Epilatoarele noastre sunt prevăzute cu discuri

concepute în mod unic care prind şi cele mai

scurte fire de păr (0,5 mm). Asta înseamnă fire

de păr de 4 ori mai scurte decât poate

îndepărta ceara, pentru o piele fără păr până la

4 săptămâni.

Epilator pentru picioare şi braţe

Epilatorul Satinelle are un cap mare pentru

epilarea rapidă a picioarelor şi braţelor.

Conturul rotunjit se potriveşte perfect cu mâna

ta pentru o îndepărtare confortabilă a părului.

Mini epilator fără fir

Mini-epilatorul are un cap îngust, conceput

specific pentru a prinde firele de păr în zonele

greu accesibile, fără a trage de piele.

Funcţionează cu baterie, pentru confort maxim.

Pensetă pentru retuşuri faciale şi sprâncene

Acest set are o pensetă ideală pentru

îndepărtarea firelor de păr de pe faţă (buza

superioară, maxilare) sau pentru conturarea

sprâncenelor.

Curăţare uşoară

Este inclusă o perie de curăţare pentru

îndepărtarea firelor de păr de pe discurile

epilatorului. Capetele de epilare lavabile ajută

la menţinerea igienei.

Bonus: husă exclusivă

Păstrează epilatoarele într-un loc uscat şi fără

praf, pentru a le menţine igiena. Setul include

o husă de depozitare în ediţie limitată,

specifică pentru acest scop!

Accesorii

Perie de curăţat

Husă: Husă unică

Caracteristici

Discuri de epilare delicate

Setări de viteză: 1 setare

Uşor de utilizat

Mâner: Ergonomic

Performanţă

Cap de epilare: Epilator: 23,5 mm, Mini

epilator: 10 mm, Lavabil

Discuri pentru epilare: Discuri metalice

Alimentare

Tip de baterie: Mini epilator: 2 x AA

Service

Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice

Culori: Mov deco, Alb

Număr de puncte de prindere: Epilator: 20,

Mini epilator:12

Acţiuni de prindere pe minut: Mini epilator:

32.000

Număr de discuri: Epilator: 21

Numărul de pensete: Mini epilator: 8

Trageri/secundă la viteza 1: Epilator: 600

Rotaţii pe minut: Mini epilator: 4000

Tensiune: Epilator: 13 V, Mini epilator: 3 V,

Adaptor: 13 V/400 mA,

Frecvenţă: Epilator: 50 - 60 Hz

Putere: Epilator: 5 W, Mini epilator: 5 W
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