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Satinelle Soft
Depiladora suave com massagem articulada

A nova e compacta Satinelle Soft tem um sistema de massagem articulada, que relaxa a sua pele e alivia a

sensação da depilação. É destacável para uma limpeza fácil.

Conservação prática

Bolsa de viagem incluída

Conforto extra com sistema de massagem articulada

Sistema de massagem articulada

Para uma depilação suave

Cabeça de corte extra

Para zonas do corpo delicadas

Tampa extra sensível

Para mais higiene e limpeza fácil

Cabeça de depilação lavável



Depiladora HP6409/02

Destaques Especificações

Minimiza a dor

O sistema de massagem articulada relaxa a

sua pele e alivia a sensação da depilação. É

destacável para uma limpeza fácil.

Sistema de depilação único

O sistema exclusivo de depilação da Philips

puxa os pêlos pela raiz, deixando a sua pele

suave e sem pêlos durante semanas. Os pêlos

que voltam a crescer são suaves e finos.

Pegas de toque suave

Para uma aderência perfeita

Bolsa de viagem

Este secador é fornecido com uma bolsa de

viagem para utilizar quando viajar. A bolsa

moderna foi concebida para arrumar o secador

e os acessórios e para ajudar a protegê-los

contra danos.

Lavável para higiene extra

Para mais higiene e limpeza fácil.

Tampa extra sensível

Tampa extra sensível

Cabeça de corte extra

Cabeça de corte extra

 

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-A: 390 x 184 x 258 mm

Peso caixa A: 2550 g

N.º de peças por caixa de transporte: 4 unid.

Design da embalagem: Caixa com janela

incorporada e opção de suporte

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 20

Consumo de energia: 3 W

Fonte de alimentação: CA (Corrente)

Número de discos: 21

Motor: Motor CC de 14 V

Voltagem

Puxar/velocidade em segundos 1: 600

Puxar/velocidade em segundos 2: 733

Velocidade em RPM 1: 1800 min.

Velocidade em RPM 2: 2200 min.
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