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Satinelle Ice Premium
A leggyengédebb epilátor, jéggel és szonikus masszázzsal

Az első kerámiatárcsás epilátor, prémium jeges hűsítővel és szonikus masszírozó rendszerrel

Lecsökkenti a szőrtelenítéssel járó kellemetlen érzést

Szonikus masszírozó rendszer

Csökkenti a bőrirritációt

Hipoallergén tárcsák

Kíméletes epilálás, hosszan tartó eredmény

Prémium jeges hűsítő

Gyors és hatékony

Kerámia epiláló rendszer

A tökéletes higiénia érdekében

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej mosható.



Epilátor HP6501/00

Fénypontok Műszaki adatok

Szonikus masszírozó rendszer

A magas frekvenciájú masszázs lecsökkenti a

szőrelátvolítás kellemetlen érzését

Hipoallergén tárcsák

Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét,

így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

Kiválóan követi a test hajlatait az optimális

hűsítés és a kíméletes epilálás érdekében.

Kerámia epiláló rendszer

Egyedi kerámia-felület és ergonomikus

kialakítás az akár 20%-kal gyorsabb epilálás

érdekében.**a Philips Satin Ice típushoz képest

Lemosható epilálófej

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás

érdekében az epilálófej mosható.

 

Tömeg és méretek

F-doboz méretei: 235x192x116

(MaxSzéxMé) mm

Csomagolás tömege: 639 g

A-doboz méretei: 258x592x195

(MaxSzéxMé) mm

Gyűjtőcsomagolás tömege: 3492 g

Gyűjtőcsomagolásban található mennyiség:

5 db

Jellemzők

Csuklós, jeges hűsítő

Szonikus masszírozó rendszer

Kerámia epiláló rendszer

2 sebességfokozat

Műszaki adatok

Másodpercenkénti műveletszám 1: 880

Másodpercenkénti műveletszám 2: 1080

Fordulat/perc sebesség 1: 2200 perc

RPM speed 2: 2700 perc

Áramforrás: AC-RC (fő tápellátás)

Feszültség: 100-240 V

Motor: 14 V egyenfeszültség

Áramfogyasztás: 6 W

Tárcsaszám: 13

Érintkezési pontok száma: 24

Tartozékok

Szigetelő hüvely: A kényelmes kezelésért

Hámlasztófej: Kevesebb benőtt szőrszál

Luxus kialakítású tárolótáska: Tároláshoz és

védelemhez

Tisztító kefe: Az egyszerű tisztításért

Precíziós sapka az érzékeny területekhez

Logisztikai adatok

Raklapméret (EU): 115 x 120 x 80 cm

Raklapmennyiség (EU): 160 db

Raklapmennyiség (GB): 200 db

Raklapméret (GB): 115 x 120 x 100 cm
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