Depiladora
Satinelle
Para todo o corpo
com acessório para linha do
biquini
HP6609

Mais rente para uma pele suave como seda
Apanha os pêlos mais curtos para resultados perfeitos
Inicie-se na depilação com este novo sistema da Philips que remove até os pêlos
mais curtos pela raiz, deixando a sua pele suave como seda durante semanas.
Inclui um conjunto único de acessórios para novos utilizadores, ajudando-a a
alcançar os melhores resultados.
Conjunto de depilação para principiantes para todo o corpo
Acessório de início rápido com massagem para uma depilação eﬁcaz e suave
Utilize este acessório para uma depilação eﬁcaz e mais suave
Adaptador sensível para pele delicada
Cabeça aparadora para a linha do biquini para estilizar com precisão
Máxima facilidade de utilização
Pega ergonómica com perﬁl para um manuseamento confortável
Escolha a velocidade certa de acordo com as suas necessidades
Cabeça de depilação totalmente lavável para uma melhor higiene
Conforto da pele
Este sistema de depilação remove pêlos com 0,5 mm de comprimento

Depiladora

HP6609/01

Destaques
Acess. início optimizado com massagem

Adaptador sensível

Dois níveis de velocidade
Velocidade 1 para uma depilação extra suave e
velocidade 2 para uma depilação extra
eﬁciente
Hipoalergénica

Para contacto máximo com a pele em todas as
circunstâncias enquanto relaxa a sua pele
antes de fazer a depilação, este acessório
combinado posiciona a depiladora no melhor
ângulo para uma remoção do pêlo eﬁcaz
constante

Especialmente adaptado para peles mais
sensíveis, permitindo uma depilação mais
gentil nas áreas delicadas.
Cabeça aparadora para linha do biquíni
Para além disso, os discos hipoalergénicos
asseguram uma higiene perfeita.

Acessório para levantar e massajar
Cabeça de depilação lavável

Cabeça aparadora para a linha do biquíni para
aparar com precisão e contornar a linha do
biquíni
Levanta até os pêlos mais curtos para obter
uma depilação mais eﬁcaz e, em simultâneo,
descontrai a sua pele para uma depilação
mais delicada

Pega ergonómica

O formato arredondado adapta-se
perfeitamente à mão para uma remoção de
pêlos confortável. E também é muito atractivo!

A cabeça pode ser desencaixada e lavada em
água corrente para uma melhor higiene
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Especiﬁcações
Acessórios
Escova de limpeza
Bolsa para arrumação

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

Número de pontos para prender: 20
Puxar/velocidade em segundos 1: 600
Puxar/velocidade em segundos 2: 733
Nível sonoro
Nível sonoro: 72 dBa
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