
 

 

Philips Satinelle
Epiliatorius

HP6502
„Satinelle Ice PREMIUM“

Dar švelnesnio poveikio epiliat. su ledo ir garsiniu masažu
Pirmasis keraminis epiliatorius su aukščiausios kokybės ledo vėsintuvu ir garsinio masažo 
sistema

Sumažina traukimo pojūtį
• Garsinio masažo sistema

Mažiau dirgina odą
• Alergijos nesukeliantys diskai

Švelnus ilgalaikis glotnumas
• Aukštos kokybės ledo vėsintuvas

Greita ir efektyvu
• Keraminė epiliavimo sistema

Ypatinga higiena
• Plaunama epiliatoriaus galvutė



 Garsinio masažo sistema
Aukšto dažnio masažas sumažina plaukelių rovimo 
pojūtį

Alergijos nesukeliantys diskai
Papildomai prižiūrėdami odą, mažinkite odos 
sudirgimo dėl alergijos galimybę

Aukštos kokybės ledo vėsintuvas su 
kreipiamąja galvute
Idealiai atkartoja kiekvieną linkį, kad kūnas būtų 
optimaliai atvėsintas, o epiliavimas – švelnus.

Keraminė epiliavimo sistema
Unikali keramika ir ergonominė forma depiliavimą 
pagreitina iki 20%.**Palyginti su „Philips Satin Ice“

Plaunama epiliatoriaus galvutė
Ypatinga higiena ir paprastas valymas
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Savybės
• Nukreipiamas ledo vėsintuvas
• Garsinio masažo sistema
• Keraminė epiliavimo sistema
• 2 greičio nustatymai

Techniniai duomenys
• Maitinimo šaltinis: kint. srovė – nustatyta srovė 

(maitinimo)
• Įtampa: 100–240 V
• Variklis: Nuolat. srovės įtampa 14 V
• Energijos sąnaudos: 6 W
• Diskų skaičius: 13
• Sugavimo vietų skaičius: 24
• Apsisukimai per minutę (RPM): I greitis: 2200, II 

greitis: 2700
• Traukimo veiksmai per sekundę: I greitis: 880, II 

greitis: 1080

Priedai
• Nuimama skutimo galvutė: Skirtas glotniai skustis
• Apsauginė mova: Skirtas patogiai naudotis

• Grandomoji kūno kempinė: Mažiau įaugančių 
plaukų

• Prabangus laikymo krepšelis: Skirtas laikyti ir 
saugoti

• Valymo šepetėlis: Kad būtų lengva valyti
• Jautrių vietų gaubtelis

Logistiniai duomenys
• Padėklo dydis: ES: 115 x 120 x 80 (aukštis x plotis 

x gylis), DB: 115 x 120 x 100 (aukštis x plotis x 
gylis) cm

• Padėklų kiekis: ES: 160, DB: 200 Pakeliai

Svoris ir matmenys
• F dėžutės matmenys: 235 x 192 x 116 (aukštis x 

plotis x gylis) mm
• F dėžutės svoris: 669 g
• A dėžutės matmenys: 258 x 592 x 195 (aukštis x 

plotis x gylis) mm
• Svoris – A dėžutė: 3642 g
• Dalių skaičius A dėžutėje: 5 Pakeliai
•
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