Satinelle Ice
HP6495

Limitovaná séria Satinelle Ice
Najjemnejší epilátor od spoločnosti Philips
Prvý keramický s nasadzovacím ľadovým chladičom a masážnym systémom
Zmrazí bolesť
Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou
Až o 20 % rýchlejšia epilácia
Nový keramický epilačný systém
Lepšia starostlivosť o pokožku
Hypoalergénové disky
Uvoľnenie pokožky
Aktívny masážny systém
Pohodlná manipulácia
Izolačné puzdro

Satinelle Ice

HP6495/00

Hlavné prvky

Technické údaje

Dodatočný ľadový chladič s otočnou hlavou
Patentovaný chladič s ľadom upokojuje
pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri
epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú
krivku vášho tela, aby tak zabezpečila
optimálne chladenia a zníženie bolesti.
Nový keramický epilačný systém
Vďaka jedinečnému keramickému materiálu a
ergonomickému tvaru zachytí epilačná hlava
viac chĺpkov a zrýchli tak epiláciu až o 20%. *V
porovnaní s epilátorom Philips Satin Ice

Hypoalergénne disky pre lepšiu starostlivosť
o pokožku
Hypoalergénna epilačná hlava znižuje riziko
alergického podráždenia pokožky a je voči nej
veľmi šetrná.
Aktívny masážny systém pre uvoľnenie
pokožky
Integrovaný masážny systém uvoľní vašu
pokožku, vďaka čomu je epilátor Satinelle Ice
ten najjemnejší epilátor od spoločnosti Philips.

Vlastnosti
Výkyvný chladič s ľadom
Keramický epilačný systém
Aktívny masážny systém
2 nastavenia rýchlosti
Luxusný a štýlový dizajn
Technické údaje
Zdroj napájania: AC (elektrická sieť)
Napätie: Automatický výber napätia 100-240
V (50-60 Hz) V
Motor: 14 V motor jednosmerného prúdu
Spotreba energie: 6 W
Počet diskov: 25
Počet záchytných bodov: 24
OTÁČKY ZA MINÚTU: Rýchlosť I: 2200,
Rýchlosť II: 2700
Vytrhaní za minútu: Rýchlosť I: 880, Rýchlosť
II: 1080
Príslušenstvo
Izolačné puzdro: Pre jednoduchú manipuláciu
a izolovanie ľadového chladiča
Peelingová žinka: Pre menej vrastajúcich
chĺpkov
Luxusné odkladacie puzdro: Pohodlné
odkladanie a ochrana
Čistiaca kefa: Optimálna údržba a dodatočná
hygiena
Hmotnosť a rozmery
Dizajn balenia: Exkluzívne darčekové balenie
s možnosťou zavesenia
Rozmery balenia: 19,6 x 9,4 x 23,5cm (š x h x
v) mm
Hmotnosť balenia: 625 g
Rozmery A boxu: 56,6 x 19,6 x 25,1cm (š x h x
v) mm
Hmotnosť A boxu: 4060 g
Počet kusov v kartóne: 6 ks
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