
Depiladora

Satinelle

HP6482/00

Extra suave, extra rápida
Depiladora com sistema de gelo calmante e sistema de massagem

Depiladora com sistema de gelo calmante e sistema de massagem

Depilação rápida e eficiente

Sistema de depilação em cerâmica

Menos pêlos encravados

Puff corporal esfoliante para evitar pêlos encravados

Para zonas do corpo delicadas

Tampa extra sensível

Suavidade agradável e prolongada

Pack de gelo calmante

Minimiza a sensação de arranque da depilação para maior conforto

Sistema de massagem activo



Depiladora HP6482/00

Destaques Especificações

Pack de gelo calmante

Alivia e acalma a pele durante a depilação.

Sistema de depilação em cerâmica

Esta depiladora tem um material único em

cerâmica de formato ergonómico, para uma

depilação até 20% mais rápida*. *em

comparação com a Satin Ice da Philips.

Sistema de massagem activo

Minimiza a sensação de arranque para maior

conforto

Tampa extra sensível

Tampa extra sensível

Puff corporal esfoliante

A Satinelle Massage é fornecida com um puff

corporal exfoliante, que pode utilizar no duche

para preparar as pernas para a depilação. A

utilização regular irá manter as suas pernas

sedosas e ajudar a evitar que os pêlos cresçam

por baixo da pele (pêlos encravados), para

além de polir e purificar a pele.

Pega de gel de toque suave

Novo e inovador material da pega em gel de

toque suave para aderência perfeita e

manuseamento óptimo. Em comparação com

o material de toque suave convencional, este

gel não se suja na prateleira.

Peso e dimensões da caixa F

Dimensões da caixa-F: 235 x 174 x 95 (A x L x

P) mm

Peso caixa F: 634 g

País de origem

País de origem: Eslovénia

Peso e dimensões da caixa-A

Dimensões da caixa-A: 248 x 595 x 180 (A x L

x P) mm

Peso caixa A: 4085 g

Dados logísticos

Quantidade de caixas unitárias por caixa de

transporte

Número de camadas: 4

Quantidade de paletes (UE): 192 caixas F

Quantidade de paletes (GB): 240 caixas F

Tamanho da palete (UE): 113,3 x 120 x 80 (A x

L x P) cm

Tamanho da palete (GB): 113,3 x 120 x 100 (C x

L x P) cm

Peso da palete (UE): 145,7 kg

Peso da palete (GB): 178,4 kg

Acessórios

Escova de limpeza

Adaptador para zonas sensíveis

Puff corporal esfoliante

Bolsa de luxo para guardar a depiladora

Especificações técnicas

Voltagem: 100-240 V

Número de pontos para prender: 24

Consumo de energia: 6 W

Fonte de alimentação

Número de discos: 13

Motor: CC 12 V

Movimento de puxar/segundo: velocidade I:

880, velocidade II: 1080

RPM: velocidade I: 2200, velocidade II: 2700

Características

2 níveis de velocidade

Sistema activo de massagem

Sistema de depilação em cerâmica

Pack de gelo calmante
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