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Satinelle Ice Limited Edition
A Philips leggyengédebb epilátora

Az első kerámia epilátor rápattintható jeges hűsítővel és masszírozó rendszerrel

Kíméletes epilálás, hosszan tartó eredmény

Prémium jeges hűsítő

Akár 20%-kal gyorsabb epilálás

Új kerámia epiláló rendszer

Fokozott bőrápolás

Hipoallergén tárcsák

Nyugalom a bőrnek

Aktív masszírozó rendszer

Fokozott gondoskodás az érzékeny bőrfelületeknek

További kényes területekhez használható jeges hűsítő



Satinelle Ice HP6496/00

Fénypontok Műszaki adatok

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

Kiválóan követi a test hajlatait az optimális

hűsítés és a kíméletes epilálás érdekében.

Új kerámia epiláló rendszer

Egyedülálló kerámia anyagának és

ergonomikus kivitelének köszönhetően az

epilálófej több szőrszálat képes megragadni,

így az epilálás akár 20%-kal gyorsabb. *a

Philips Satin Ice típushoz képest

Hipoallergén tárcsák

Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét,

így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.

Aktív masszázsrendszer a bőr ellazításához

A beépített masszázsrendszer ellazítja bőrét,

és ezzel a Satinelle Ice-ot a leggyengédebb

Philips epilátorrá teszi.

 

Jellemzők

Csuklós jeges hűsítő

Kerámia epiláló rendszer

Aktív masszírozó rendszer

2 sebességfokozat

Luxus kialakítás és stílusos design

Műszaki adatok

Áramforrás: Váltóáram (hálózati)

Feszültség: 100-240 V (50-60 Hz)

automatikus feszültségválasztás V

Motor: Egyenáramú motor, 14 V

Áramfogyasztás: 6 W

Tárcsaszám: 25

Érintkezési pontok száma: 24

Fordulat/perc: I. sebességfokozat: 2200, II.

sebességfokozat: 2700

Másodpercenkénti műveletszám: I.

sebességfokozat: 880, II. sebességfokozat:

1080

Tartozékok

Levehető borotvafej

Jeges bőrhűsítő érzékeny területekhez

Szigetelő hüvely

Hámlasztófej

Luxus kialakítású tárolótáska

Tisztító kefe

Tömeg és méretek

Csomagolás: Exkluzív ajándékdoboz

akasztórésszel

Csomagolás mérete: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm

(szél

x hossz x mag) mm

Csomagolás súlya: 733 g

A-doboz méretei: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (szél x

hossz x mag) mm

A-doboz tömege: 4708 g

Gyűjtőcsomagolásban található mennyiség:

6 db
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