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Philips Satinelle
Epilator

HP6502/00

Sonisk massagesystem

Anti-allergene pincetskiver
Premium isafkøler med vipbart hoved

Keramisk epileringssystem

Vaskbart epilatorhoved



 

Vægt og dimensioner
• F-boksens mål: 235 x 192 x 116 (H x B x D) mm
• Vægt: F-box: 669 g
• A-boksens mål: 258 x 592 x 195 (H x B x D) mm
• Vægt: A-box: 3642 g
• Antal stk. per A-box: 5 stk.

Funktioner
• Vipbar iskøler
• Sonisk massagesystem
• Keramisk epileringssystem
• 2 hastighedsindstillinger

Tekniske specifikationer
• Strømkilde: AC-RC (netstrøm)
• Spænding: 100-240 V
• Motor: DC 14V
• Strømforbrug: 6 W
• Antal pincetskiver: 13
• Number of catching points: 24
• Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 880
• Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 1080
• Omdr./min. ved hastighed 1: Minimum 2200
• Omdr./min. ved hastighed 2: 2700 min.

Tilbehør
• Aftageligt skær: Til glat barbering
• Beskyttelseskappe: Til bekvem håndtering
• Eksfolieringssvamp: Færre indgroede hår
• Luksusetui: Til opbevaring og beskyttelse
• Rensebørste: For nem rengøring
• Kappe til sensitive områder

Logistiske data
• Antal paller (EU): 160 stk.
• Antal paller (GB): 200 stk.
• Pallestørrelse (EU): 115 x 120 x 80 cm
• Pallestørrelse (GB): 115 x 120 x 100 cm
•
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