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Pernas, braços, linha do biquíni

 

HP6548/00

A dupla perfeita para uma pele macia em todo o

corpo
Conj. duplo de suavidade p/ braços, pernas e linha do biquíni

Diferentes zonas do corpo necessitam de diferentes soluções. Remova os pêlos

de forma rápida e duradoura nas pernas e nos braços com a depiladora Satinelle

e apare/defina a sua linha do biquíni com o aparador para linha do biquíni.

BÓNUS: saco de arrumação de edição limitada

Aparar e dar forma facilmente à linha do biquíni

Aparador linha biquíni c/ pente de 3 mm p/ aparar de forma segura e rápida

Saco de arrumação de edição limitada

Depilação rápida e suave

Os discos de arranque agarram até os pêlos mais curtos (0,5 mm)

Depiladora Satinelle para uma depilação rápida e suave



Depiladora, aparador linha do biquíni HP6548/00

Destaques Especificações

Aparador da linha do biquíni com pente

Apare e contorne a linha do biquíni. Este

aparador da linha do biquíni dispõe de uma

mini cabeça aparadora que apara os pêlos

uniformemente a 0,5 mm. Com o pente

colocado, os pêlos são aparados a 3 mm.

Utilize-o dentro ou fora do chuveiro. Funciona

com bateria.

Oferta: saco de edição limitada

Edição limitada, inclui um elegante saco de

arrumação para manter os dois dispositivos

limpos, higiénicos e sem pó.

Remoção eficiente do pêlo pela raiz

A depiladora possui discos com um design

único que agarram até os pêlos mais curtos

(0,5 mm), que a cera não agarra, para

resultados até 4 semanas.

Depiladora Satinelle

A depiladora Satinelle tem uma cabeça grande

para depilação rápida nas pernas e braços. O

seu formato arredondado adapta-se

perfeitamente à sua mão para uma remoção

de pêlos confortável.

Características

Depiladora: Discos de arranque delicados, 1

regulação de velocidade, Cabeça de

depilação lavável, Pega ergonómica, 2 anos

de garantia

Aparador da linha do biquíni: Mini cabeça

aparadora, Pente aparador de encaixe, apara

a 3 mm, Utilização a húmido e a seco

Acessórios

Escova de limpeza

Dados técnicos (depiladora)

Número de pontos para prender: 20

Número de discos: 21

Movimentos de arranque/segundo -

velocidade 1: 600

Adaptador de voltagem: 13 V

Voltagem do dispositivo: 13 V/400 mA
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