Philips Satin Intimate
Depilador de área íntima

Parte intíma livre de pelos
Design ergonômico exclusivo

Exclusivamente desenvolvido para suavidade de longa duração

para fácil manuseio e conforto

Sabemos o quanto é importante para você estar sem pelos na região íntima. O novo
Satinelle Intimate torna seguro e fácil remover sozinha a quantidade de pelos que você
desejar. Desfrute de uma pele lisinha por muito mais tempo.
Alcance facilmente as partes mais difíceis
• Alcance todas as áreas com o formato em s ergonômico
• Acesse todas as áreas graças à cabeça com design pequeno e exclusivo
Especialmente desenvolvido para segurança durante o uso
• Barra de segurança integrada protege sua pele
Delicado para suavidade de longa duração
• Suavidade na pele graças aos discos texturizados de cerâmica
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Liberdade total, sem preocupações
• Visibilidade e higiene graças ao sistema aberto de depilação
• Seco e molhado, para uso também no chuveiro ou na banheira
• Sem fio para conveniência adicional

HP6565/30

Depilador de área íntima

Design ergonômico exclusivo para fácil manuseio e conforto

Destaques
Formato em s ergonômico

para encaixe e captura ideal dos pelos. Ele
remove os pelos com 2 a 3 dias de crescimento
sem puxar a pele.

Seco e no banho

Melhor visibilidade e higiene

O formato em "s" ergonômico facilita o
manuseio e o alcance em todas as áreas. O
apoio na parte posterior garante o aspecto
antideslizante para uso no chuveiro ou na
banheira.
Protege a pele delicada

Você pode usar o Philips Satin Intimate onde
quiser, inclusive no chuveiro ou na banheira.
Sem fio
O espaço entre a cabeça e a estrutura em
formato de "S" melhora a visibilidade, pois
permite ver diretamente a área que está sendo
depilada. O sistema aberto de depilação
também permite limpar facilmente o aparelho.
Acessa todas as áreas

Sem fio para que você possa usar quando e
onde quiser e, além disso, consegue alcançar
todas as áreas com facilidade.
A barra de segurança evita puxões de pele e
garante sua integridade.
Suave na pele
A cabeça com exclusivo design pequeno ajuda
a alcançar até mesmo as áreas mais íntimas e
delicadas.

O exclusivo sistema de depilação Philips com
discos de cerâmica texturizada foi projetado

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com
auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da
Philips podem reduzir custos, o consumo
de energia e as emissões de CO2. Como?
Eles oferecem melhorias ambientais
significativas em uma ou mais áreas Philips
Verde — Eficiência energética,
Embalagens, Substâncias perigosas, Peso,
Reciclagem e descarte e Confiabilidade
durante o período de vida útil. Obtenha
mais informações sobre produtos verdes
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Especificações
Especificações técnicas

• Minutos de aplicação: 30 min
• Minutos de carregamento: 300 min
• Número de pontos de retirada: 12

• Número de discos: 7
• Pinçadas por segundo/velocidade: 440
• Voltagem: 4,3 V, 150 mA, 0,65 W
•

Data de emissão
2015-04-14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Versão: 6.0.1

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

EAN: 08 71010 36405 85

www.philips.com

