
Depiladora

Satinelle
 

Para todo o corpo, com cabeça
de corte

 

HP6512

Para uma pele sempre sedosa
Elimina os pêlos durante semanas, cuida da sua pele

Experimente a nossa depilação com este novo sistema de depiladora da Philips,

que remove os pêlos pela raiz, proporcionando-lhe uma pele macia durante

semanas (não dias) e é suave para a sua pele. Inclui um conjunto único de

acessórios para novos utilizadores para alcançar os melhores resultados

Máxima facilidade de utilização

Acessório para levantar o pêlo e para massajar

Corta, apara e contorna os pêlos em zonas corporais sensíveis

Escolha a velocidade certa de acordo com as suas necessidades

Cabeça de depilação totalmente lavável para uma melhor higiene

Conforto da pele

Esfolie entre sessões de depilação

Este sistema de depilação remove pêlos com 0,5 mm de comprimento

Acalme a sua pele com a luva de gelo para uma depilação suave
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Destaques

Luva esfoliante

Efectuando movimentos circulares com a luva

esfoliante, massaja delicadamente a sua pele

e elimina as células mortas da pele em

simultâneo. Isto garante-lhe uma maravilhosa

pele macia e ajuda a evitar pêlos encravados

Acessório para levantar o pêlo e para

massajar

Levanta até os pêlos mais curtos para obter

uma depilação mais eficaz, ao mesmo tempo

que relaxa a sua pele para uma depilação

mais gentil.

Hipoalergénica

Para além disso, os discos hipoalergénicos

asseguram uma higiene perfeita.

Luva de gelo

A luva de gelo com propriedades calmantes

descontrai a sua pele imediatamente após a

depilação e minimiza a irritação

Cabeça de corte com acessório para aparar

O acessório da cabeça de corte segue com

perfeição os contornos da linha do biquíni e

das axilas para um corte rente e suave. É

fornecido com um pente adicional para cortar

os pêlos mais compridos antes da depilação

ou para aparar a linha do biquíni.

Dois níveis de velocidade

Esta depiladora tem duas regulações de

velocidade. Velocidade 1 para uma depilação

extra delicada e velocidade 2 para uma

depilação extra eficaz

Cabeça de depilação lavável

A cabeça pode ser desencaixada e lavada em

água corrente para uma melhor higiene
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Especificações

Acessórios

Escova de limpeza

Bolsa para arrumação

Especificações técnicas

Voltagem: 100-240 V

Consumo de energia: 7,5 W

Número de discos: 21

Número de pontos para prender: 20

Puxar/velocidade em segundos 1: 600

Puxar/velocidade em segundos 2: 733

Nível sonoro

Nível sonoro: 72 dBa
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