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Ominaisuudet
• Joustava jäähdytyselementti
• Keraaminen epilointijärjestelmä
• Aktiivinen hierontajärjestelmä
• 2 nopeusasetusta
• Ylellinen ja tyylikäs muotoilu

Tekniset tiedot
• Virtalähde: Verkkovirta
• Jännite: 100-240 V (50 - 60 Hz) automaattinen 

jännitteenvalinta V
• Moottori: DC-moottori 14 V
• Virrankulutus: 6 W
• Levyjen määrä: 25
• Tarttumiskohtien määrä: 24
• Kierroksia/minuutti: Nopeus I: 2 200, Nopeus II: 

2 700
• Vetoliikkeitä/sekunti: Nopeus I: 880, Nopeus II: 

1 080

Lisätarvikkeet
• Eristyskuori: Jäähdytyselementin helppoon 

käsittelyyn ja eristykseen
• Kuorintatyyny: Vähemmän ihon sisään kasvaneita 

ihokarvoja
• Ylellinen säilytyspussi: Käytännölliseen 

säilyttämiseen ja suojaamiseen
• Puhdistusharja: Perusteelliseen puhdistukseen ja 

hygieniaan

Paino ja mitat
• Pakkauksen malli: Ainutlaatuinen lahjapakkaus, 

ripustusmahdollisuus
• Tuotepakkauksen mitat: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (L x 

S x K) mm
• Tuotepakkauksen paino: 625 g
• Tukkupakkauksen mitat: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (L 

x S x K) mm
• Tukkupakkauksen paino: 4060 g
• Kpl/tukkupakkaus: 6 kpl
•

Satinelle Ice
  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2009-02-10

Versio: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
HP64

Tärkeim

Ensiluokk
kääntyvä
Patentoitu j
epiloinnin a
Kääntyvä, k
lievittää kip

Uusi kera
Ainutlaatuis
muotoilun a
ihokarvoja, 
*Verrattuna

Hypoalle
iholle
Hypoallerge
reaktioita ja

Aktiivine
ihoa.
Ihoa rentou
hierontajärj
hellävaraisin
95

mät om

ainen jää
 pää
äähdytysele
iheuttamaa
ehon muot
ua.

aminen e
en keraam
nsiosta epi
joten epiloin
 Philips Sat

rgeeniset

eninen epil
 on erittäin

n hieront

ttavan sisää
estelmän an
 epilaattor
hdytyselementti ja 

mentti rauhoittaa ihoa vähentäen 
 epämiellyttävää tunnetta. 
oja seuraava pää viilentää ja 

pilointijärjestelmä
isen materiaalin ja ergonomisen 
lointipää leikkaa enemmän 
ti on 20 % nopeampaa. 

in Ice -laitteeseen

 levyt ovat hellävaraisia 

ointipää vähentää allergisia 
 hellävarainen iholle.

ajärjestelmä rentouttaa 

nrakennetun 
siosta Satinelle Ice on Philipsin 

i.
inaisuud
et

http://www.philips.com

