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Funções
• Arrefecedor de gelo giratório
• Sistema sónico de massagem
• Sistema de depilação em cerâmica
• 2 níveis de velocidade

Especificações técnicas
• Fonte de alimentação: CA-RC (tomada)
• Voltagem: 100-240 V
• Motor: CC 14 V
• Potência de Consumo: 6 W
• Número de discos: 13
• Número de pontos para prender: 24
• RPM: velocidade I: 2200, velocidade II: 2700
• Movimento de puxar/segundo: velocidade I: 880, 

velocidade II: 1080

Acessórios
• Capa isoladora: Para fácil manuseamento
• Puff corporal esfoliante: Menos pêlos encravados
• Bolsa de luxo para guardar a depiladora: Para 

arrumação e protecção
• Escova de limpeza: Para uma limpeza fácil
• Tampa sensível

Dados logísticos
• Tamanho da palete: EU: 115x120x80 (AxLxP), 

GB: 115x120x100 (AxLxP) cm
• Quantidade de paletes: EU: 160, GB: 200 pcs

Peso e dimensões
• Dimensões da caixa unitária: 235x192x116 

(AxLxP) mm
• Peso unitário da caixa: 639 g
• Dimensões da caixa-A: 258x592x195 

(AxLxP) mm
• Peso da caixa-A: 3492 g
• Nº de peças por caixa de transporte: 5 pcs
•

Depiladora
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