
Epilator
Satinelle
HP6503

Cel mai delicat epilator al nostru
Pentru picioare netede un timp îndelungat

Dispozitiv de răcire cu gheaţă pentru o epilare ultra delicată

Răcitor Premium cu gheaţă cu cap pivotant

Prinde cele mai scurte fire de păr

Sistem de epilare ceramic nou

Cap de epilare lavabil

Cap de epilare lavabil

Minimizează senzaţia de smulgere

Sistem de masaj sonic

Reduce iritaţiile pielii

Discuri hipoalergice



Epilator HP6503/10

Repere Specificaţii

Răcitor Premium cu gheaţă cu cap pivotant

Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă

calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută

de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare

curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai

puţină durere.

Sistem de epilare ceramic nou

Mulţumită materialului său ceramic unic şi

formei ergonomice, capul de epilare prinde

mai multe fire de păr, asigurând o epilare cu

până la 20% mai rapidă.*Comparată cu Philips

Satin Ice

Lavabil pentru mai multă igienă

Pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Sistem de masaj sonic

Masajul cu frecvenţă mare minimizează

senzaţia de smulgere

Discuri hipoalergice

Reduce riscul de iritare alergică a pielii,

deoarece este mult mai atent cu pielea dvs.

Încărcător inclus

epilare fără fir, oriunde!

 

Caracteristici

Sistem pivotant de răcire cu gheaţă

Sistem de masaj sonic

Sistem de epilare ceramic

Setări pentru 2 viteze

Specificaţii tehnice

Sursă de alimentare: CA-RC (alimentare)

Tensiune: 100-240 V

Motor: CC 14V

Consum electric: 6 W

Număr de discuri: 13

Număr de puncte de prindere: 24

RPM: 2500

Acţiuni de smulgere/secundă: 1000

Accesorii

Cap de radere detaşabil: Pentru epilare

uşoară

Dispozitiv cu gheaţă pentru zonele sensibile:

Pentru zonele sensibile

Manşon izolator: Pentru utilizare confortabilă

Burete de exfoliere: Mai puţin păr crescut sub

piele

husă de depozitare de lux: Pentru depozitare

şi protecţie

Perie de curăţat: Pentru curăţare uşoară

Date logistice

Dimensiune palet: UE:, Marea Britanie: cm

Cantitate palet: UE:, Marea Britanie: buc.

Greutate şi dimensiuni

Design ambalaj

Dimensiuni cutie: tbd mm

Greutate cutie: tbd g

Dimensiuni bax: tbd mm

Greutate bax: tbd g

Nr. de bucăţi per bax: tbd buc.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑07‑05

Versiune: 1.0

www.philips.com

http://www.philips.com/

