
Satinelle Ice

HP6495

Ограничено издание Satinelle Ice
Най-нежният епилатор от Philips

Първият керамичен епилатор с леден охладител, задействан с щракване и система за звуков масаж

Замразява болката

Първокласна охлаждаща система с подвижна глава

До 20% по-бързо епилиране

Нова керамична епилираща система

По-добри грижи за кожата

Хипоалергенни дискове

Отпускане на кожата

Система за активен масаж

Удобство при боравене

Изолационен ръкав



Satinelle Ice HP6495/00

Акценти Спецификации

Първокласна охлаждаща система с подвижна глава

Патентованата охлаждаща приставка с лед успокоява

кожата и така намалява неприятните усещания по

време на епилация. Нейната въртяща се глава следва

всяка извивка на тялото ви за най-добро охлаждане и

обезболяване.

Нова керамична епилираща система

Благодарение на уникалния си керамичен материал и

ергономичната форма, епилиращата глава захваща

повече косми и така осигурява до 20% по-бърза

епилация. *В сравнение с Philips Satin Ice

Хипоалергенни дискове за по-добри грижи за

кожата

Хипоалергенната епилираща глава намалява риска от

алергично възпаление на кожата, с допълнителни

грижи за кожата ви.

Система за активен масаж за отпускане на кожата

Вградената система за масаж отпуска кожата ви и

прави Satinelle Ice най-нежния епилатор от Philips.

 

Характеристики

Въртящ се охладител с лед

Керамична епилираща система

Система за активен масаж

2 настройки за скорост

Луксозен и стилен дизайн

Технически спецификации

Източник на електрозахранване: Променлив ток (ел.

захранваща мрежа)

Напрежение: 100-240 V (50-60 Hz) Автоматичен

избор на напрежение V

Двигател: Постояннотоков мотор 14V

Потребявана мощност: 6 W

Брой дискове: 25

Брой точки за захващане: 24

об./мин.: Скорост I: 2200, Скорост II: 2700

Издърпващи движения/секунда: Скорост I: 880,

Скорост II: 1080

Аксесоари

Изолационен ръкав: За лесно захващане и

изолиране на охладителя с лед

Обелване на мъха от тялото: За по-малко подкожни

косъмчета

Луксозна чантичка за съхранение: Удобно

съхраняване и предпазване

Четка за почистване: Оптимална поддръжка и

максимална хигиена

Тегло и размери

Дизайн на опаковката: Изключителна кутия за

подарък с възможност за окачване

Размери на F-кутията: 19,6 x 9,4 x 23,5 см (ширина x

дълбочина x височина) мм

Тегло F-кутия: 625 г

Размери на A-кутията: 56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x д x

в) мм

Тегло на A-кутията:

4060 г

Брой изделия в една A-кутия: 6 бр.
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