Depiladora
SatinPerfect
Húmido e seco
6 acessórios
com acessório para esticar a
pele

HP6583/02

A depilação mais eﬁciente da Philips
com a cabeça* mais larga e 6 acessórios
A nossa depiladora mais eﬁciente remove até os pêlos mais ﬁnos e mais curtos
ao mesmo tempo que protege a pele - a húmido e a seco. Agora com um
acessório para esticar a pele exclusivo que proporciona uma depilação menos
dolorosa**.
Pele macia
A cabeça de depilação* mais larga cobre mais pele por passagem
Pinças com mais de 1300 movimentos por segundo para uma depilação rápida
Discos cerâmicos texturizados removem até os pêlos mais ﬁnos e curtos
Depilação confortável
Utilize a húmido ou a seco, dentro e fora do duche.
O acessório para esticar a pele mantém a sua pele ﬁrme durante a depilação
Sem ﬁos
Soluções para áreas sensíveis
Adaptador para zonas sensíveis para uma pele delicada
Cabeça de corte segue os contornos eﬁcazmente para um corte suave
Pinças portáteis adicionais de luxo com luz e espelho
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Destaques
Cabeça de depilação larga

Pinças com 1360 movimentos por seg.
Mais de 1300 movimentos de pinça por
segundo para uma depilação rápida e
eﬁciente.

Cabeça de corte com pente

Utilização a húmido e a seco

A nossa cabeça de depilação extra larga
proporciona-lhe uma óptima remoção de pêlos
em cada passagem para resultados duradouros
e extremamente suaves em poucos minutos.
Acessório para esticar a pele

A cabeça de corte amovível segue com
perfeição os contornos da linha do biquíni ou
das axilas para um corte rente e suave. É
fornecida com um pente aparador.
Para uma utilização confortável durante o
duche ou enquanto vê televisão.

Pinças inteligentes

Adaptador para zonas sensíveis

Uma funcionalidade inovadora que mantém a
sua pele ﬁrme durante a passagem da
depiladora, sendo preferida pelas mulheres por
proporcionar uma depilação menos dolorosa**
Sem ﬁos

Pinça num estojo elegante, com luz e espelho
integrados, ideal para sobrancelhas
Esta depiladora tem um adaptador para zonas
sensíveis. Adaptado especiﬁcamente à pele
mais sensível, permitindo uma depilação
suave nas áreas delicadas
Discos cerâmicos texturizados

Até 40 minutos de depilação sem ﬁos,
carregamento rápido de 1 hora.
Esta depiladora tem discos cerâmicos
texturizados para remover suavemente até os
pêlos mais ﬁnos

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa ou
em várias das vertentes ecológicas da Philips eﬁciência energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
ﬁabilidade da vida útil.
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Especiﬁcações
Características
2 níveis de velocidade

Pinças inteligentes: Pinça inteligente com luz
Bolsa para arrumação
Acessório com luz

Acessórios
Cabeça de corte eléctrica: com pente aparador
Acessório para esticar a pele
Acessório de levantamento do pêlo
Adaptador para zonas sensíveis
Escova de limpeza

Depilação confortável
Sem ﬁos
Acessório para esticar a pele
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Especiﬁcações técnicas
Número de pontos para prender: 32
Número de discos: 17
Puxar/velocidade em segundos 1: 1173
Puxar/velocidade em segundos 2: 1360
Voltagem: 13 400 mA V
Fácil de utilizar
Utilização a húmido e a seco

* Em comparação com Braun Silk-Epil 7, Panasonic ESED70, Babyliss G850E e Calor EP9230
* resultados de testes efectuados em 54 mulheres em
2014, que compararam a utilização com e sem
acessório para esticar a pele, nas coxas e nos braços

