Depilador
Satinelle
Total Body
com acessório para a linha do
biquíni
HP6609

Ultra-rente para uma pele sedosa e macia
Remove até os pêlos mais curtos, proporcionando resultados
perfeitos
Comece a se depilar com este novo sistema Philips, removendo até os pêlos mais
curtos pela raiz e deixando sua pele sedosa e macia por semanas. O depilador
vem com um conjunto exclusivo de acessórios para iniciantes, para ajudá-la a
obter os melhores resultados.
Kit iniciante para uma perfeita depilação do corpo todo
Capa Opti-start com massageador para uma depilação eﬁciente e suave
Use este acessório para uma depilação mais rente e confortável
Capa redutora para peles delicadas
Cabeça aparadora para uma modelagem precisa da linha do biquíni
Fácil de usar
Alça ergonômica para uso confortável
Escolha a velocidade ideal de acordo com suas necessidades
Cabeça de depilação lavável que oferece total higiene
Conforto para a pele
Este sistema de depilação remove pelos com altura menor que 0,5 mm
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Destaques
Capa Opti-start com massageador

Capa redutora para áreas sensíveis

Dois ajustes de velocidade
Velocidade 1: depilação mais confortável;
velocidade 2: depilação mais eﬁcaz
Discos hipoalergênicos

Para contato máximo com a pele, relaxando-a
antes da depilação, este acessório posiciona o
depilador em um ângulo ideal para remoção
eﬁciente dos pêlos

Adaptada especiﬁcamente para peles mais
sensíveis, permitindo uma depilação suave
nas áreas delicadas.
Cabeça aparadora para a linha do biquíni

Acessório para levantar os pêlos e massagear
a pele

Além disso, os discos hipoalergênicos
garantem total higiene
Cabeça de depilação lavável

Cabeça aparadora para aparar e modelar com
precisão a linha do biquíni
Levanta até os pelos mais curtos para uma
depilação rente e relaxa a pele para mais
suavidade

Alça ergonômica

Além de moderno, o formato arredondado
encaixa perfeitamente na mão para prática
remoção de pelos.

Para total higiene, você pode remover e
enxaguar a cabeça de depilação
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Especiﬁcações
Acessórios
Escova de limpeza
Estojo para armazenamento

Especiﬁcações técnicas
Voltagem: 100-240 V
Consumo de energia: 7,5 W
Número de discos: 21

Número de pontos de retirada: 20
Pinçadas/segundo na velocidade 1: 600
Pinçadas/segundo na velocidade 2: 733
Nível de som
Nível de som: 72 dBa
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