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Philips Satinelle
Epilaattori
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Sonic-hierontajärjestelmä

Hypoallergeeniset pinsettilevyt
Ensiluokkainen jäähdytyselementti ja kääntyvä 
pää

Keraaminen epilointijärjestelmä

Pestävä epilointipää



 

Paino ja mitat
• Tuotepakkauksen mitat: 235x192x116 

(KxLxS) mm
• Tuotepakkauksen paino: 669 g
• Tukkupakkauksen mitat: 258x592x195 

(KxLxS) mm
• Tukkupakkauksen paino: 3642 g
• Kpl/tukkupakkaus: 5 kpl

Ominaisuudet
• Joustava jäähdytyselementti
• Sonic-hierontajärjestelmä
• Keraaminen epilointijärjestelmä
• 2 nopeusasetusta

Tekniset tiedot
• Virtalähde: AC-RC (verkkovirta)
• Jännite: 100 - 240 V
• Moottori: DC 14 V
• Virrankulutus: 6 W
• Levyjen määrä: 13
• Tarttumiskohtien määrä: 24
• Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 880
• Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 1080
• Kierroksia/minuutti nopeus 1: 2200 min
• Kierroksia/minuutti nopeus 2: 2700 min

Lisätarvikkeet
• Irrotettava ajopää: Sileään parranajoon
• Eristyskuori: Kätevä käsitellä
• Kuorintatyyny: Vähemmän sisäänpäin kasvaneita 

ihokarvoja
• Ylellinen säilytyspussi: Säilyttämiseen ja 

suojaamiseen
• Puhdistusharja: Helppo puhdistaa
• Herkkien ihoalueiden suojus

Logistiset tiedot
• Lavojen määrä (EU): 160 kpl
• Lavojen määrä (UK): 200 kpl
• Lavan koko (EU): 115 x 120 x 80 cm
• Lavan koko (UK): 115 x 120 x 100 cm
•

Epilaattori
  

Tekniset tiedot
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