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Satinelle Ice Limited Edition
De zachtste epilator van Philips

De eerste keramische epilator met een opzetbare koeler en massagesysteem.

Stabiliseert de pijn

Hoogwaardige ijskoeler met meebewegend hoofd

Epileert tot 20% sneller

Nieuw keramisch epileersysteem

Betere huidverzorging

Hypoallergene schijven

Ontspant de huid

Actief massagesysteem

Optimaal gebruiksgemak

Beschermhuls



Epileerapparaat HP6495/00

Kenmerken Specificaties

Hoogwaardige ijskoeler

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid

door het onplezierige gevoel bij epileren te

verminderen. Het meebewegende hoofd volgt

iedere ronding van uw lichaam zodat iedere

plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt

verminderd.

Nieuw keramisch epileersysteem

Dankzij het unieke keramische materiaal en de

ergonomische vormgeving pakt het

epileerhoofd meer haartjes, waardoor u tot wel

20% sneller* epileert. *In vergelijking met de

Philips Satin Ice.

Hypoallergene epileerschijfjes voor betere

huidverzorging

Het hypoallergene epileerhoofd vermindert de

kans op allergische reacties en is extra zacht

voor uw huid.

Actief massagesysteem ontspant de huid

Het geïntegreerde massagesysteem ontspant

de huid en maakt de Satinelle Ice tot de

zachtste Philips-epilator.

Kenmerken

Meebewegende ijskoeler

Keramisch epileersysteem

Actief massagesysteem

2 snelheidsstanden

Luxueus en stijlvol ontwerp

Technische specificaties

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 880

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 1080

RPM bij snelheid 1: 2200 per min.

RPM bij snelheid 2: 2700 per min.

Voedingsbron: Wisselstroom

Voltage: 100-240 V (50-60 Hz) automatische

voltageaanpassing volt

Motor: DC-motor van 14 V

Energieverbruik: 6 W

Aantal schijfjes: 25

Aantal opvallende kenmerken: 24

Accessoires

Beschermhuls: Voor eenvoudige bediening en

isolatie van de ijskoeler

Scrubspons: Minder ingegroeide haren

Luxe opbergetui: Eenvoudig opbergen en

beschermen

Reinigingsborsteltje: Optimaal onderhoud en

extra hygiëne

Gewicht en afmetingen

Ontwerp verpakking: Exclusieve

cadeauverpakking met hangoptie

Afmetingen F-doos: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (b x

d x h) mm

Gewicht F-doos: 625 g

Afmetingen A-doos: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (b x

d x h) mm

Gewicht A-doos: 4060 g

Aantal stuks per A-doos: 6 stk
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