
 

 

Philips SatinPerfect
Depilador

• Um luxo para suas pernas

HP6570
Pele lisinha em minutos - 

resultados duradouros
A cabeça extralarga e as pinças texturizadas do SatinPerfect removem mais pelos em um 
único movimento, proporcionando o máximo em depilação! Você deseja uma pele macia por 
até quatro semanas? Dedique apenas alguns minutos e sua pele ficará macia por semanas!

Depilação eficiente para uma pele macia por mais tempo
• Cabeça extralarga: remove mais pelos em um único movimento
• Discos de cerâmica que removem suavemente até os pelos mais finos
• Sistema que levanta os pelos e remove até os mais rentes à pele
• Capa redutora articulada: perfeito contato com a pele para um desempenho ideal
• Com o Opti-light, você detecta até os pelos mais finos
• Estica a pele e levanta até os pelos mais curtos

Depilação confortável
• A barra de massagem vibratória estimula e suaviza a pele
• Cabeça de depilação lavável para uma higiene perfeita



 Discos de cerâmica

Os discos de cerâmica capturam com eficiência 
os pelos e impedem que até os mais finos 
deslizem pelos discos

Cabeça extralarga

A cabeça de depilação extralarga encontra e 
remove mais pelos em um único movimento 
proporcionando resultados duradouros e uma 
pele supermacia em poucos minutos

Sistema suave

A barra de massagem vibratória estimula e 
suaviza a pele para uma depilação agradável

Opti-light

O Opti-light mostra claramente os pelos finos 
e curtos

Capa redutora para um ótimo 
desempenho

O movimento giratório da capa redutora ajuda 
a manter o depilador em um ângulo ideal para 
ótimos resultados

Estica a pele

A suave ação de esticamento da pele levanta 
até os pelos mais curtos para uma fácil 
depilação.

Exclusivo sistema de vibração que 
levanta os pelos

Exclusivo sistema que usa vibrações suaves 
para levantar os pelos finos, facilitando a 
remoção

Cabeça de depilação lavável

Este depilador tem uma cabeça de depilação 
lavável. A cabeça pode ser removida e lavada 
sob água corrente para melhor higiene
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Depilação rápida e duradoura
• Cabeça extralarga
• Discos de cerâmica
• Sistema que levanta os pelos
• Capa redutora para um ótimo desempenho
• Opti-light
• Cabeça em formato ergonômico
• Estica a pele
• Controle de velocidade

Depilação confortável
• Sistema suave
• Dois ajustes de velocidade

Praticidade e higiene
• Cabeça de depilação lavável
• Nécessaire de luxo
• Escova de limpeza

Especificações técnicas
• Cor: Verde
• Número de pinças: 32
• Rotações por minuto: 2.550
• Capturas por minutos: 81.600
• Depilador elétrico
• Voltagem: 100-240 V
• Consumo de energia: 16
• Freqüência: 50-60 Hz
•
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