
 

 

Philips Satinelle Ice 
Premium
Depiladora

• Sem fios
• Com aplicador de frio de 

encaixe
• e cabeça de corte

HP6517/00
Ultra-suave, ultra-rápido

Depiladora com aplicador de frio e massagem integrado
Os discos em cerâmica removem os pêlos pela raiz, garantindo uma pele suave e sedosa. 
O aplicador de frio de encaixe utiliza as propriedades calmantes do frio para refrescar e 
aliviar a pele durante a depilação.

Depilação ultra-suave
• Aplicador de frio Premium com cabeça oscilante

Conforto extra
• Massagem sónica com aloë vera

Corta mesmo os pêlos mais curtos
• Cabeça de depilação curva

Depilação sem fios, onde quiser!
• Recarregável

Limpeza fácil
• Cabeça de depilação lavável para mais hihiene e limpeza fácil



 Aplicador de frio Premium

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, 
reduzindo a desagradável sensação da depilação. A 
cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para 
um arrefecimento perfeito e menos dor.

Massagem sónica com aloë vera

Estimula suavemente a pele, reduzindo ao mínimo a 
sensação de desconforto e tornando o processo de 
depilação mais confortável.

Cabeça de depilação curva

Corta os pêlos até meio milímetro, sem que tenha 
de esperar pelo crescimento completo do pêlo.

Recarregável
A depiladora é recarregável permitindo a utilização 
sem fios e a depilação onde quer que se encontre.

Cabeça de depilação lavável

Cabeça de depilação lavável para mais hihiene e 
limpeza fácil

Sistema de cerâmica único

20% mais rápido e eficiente.
HP6517/00

Especificações
Acessórios
• Cabeça de corte extra: para uma depilação suave
• Tampa extra sensível: para zonas sensíveis
• Capa isoladora: para fácil manuseamento
• Luva de esfoliação: menos pêlos encravados
• Bolsa de luxo para guardar a depiladora: para 

arrumação e protecção
•
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