Depiladora
Satinelle Ice
Azul
HP6491/00

Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips
Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave
Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz
signiﬁcativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico
também é suave para a pele sensível.
Benefícios adicionais
Puﬀ corporal esfoliante
Novo design ergonómico
Dois níveis de velocidade
Sistema avançado de redução da dor
Aplicador de frio de encaixe
Sistema de massagem integrado
Cabeça de arrefecimento giratória
Cabeça de depilação exclusiva em cerâmica
Cabeça de depilação curva
Velocidade de elevada rotação
Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica
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Especiﬁcações

Aplicador de frio de encaixe
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.
Cabeça de arrefecimento giratória
Segue os contornos do corpo para uma
redução máxima da dor durante a depilação e
para obter um efeito imediato de frescura e
suavidade na pele.
Sistema de massagem integrado
Funciona com aplicador de frio para afastar a
sensação de depilação.
Cabeça de depilação em cerâmica
hipoalergénica
Melhor cuidado com a pele ao reduzir o risco
de reacção alérgica da pele.

Cabeça de depilação curva
Para agarrar melhor os pêlos, assegurando que
mais de 95% dos pêlos são extraídos pela raiz
de uma só vez.
Velocidade de elevada rotação
Para uma remoção mais eﬁcaz dos pêlos.
Esponja esfoliante p/ pêlos encravados
Reduz o número de pêlos encravados.
Novo design ergonómico
Para um manuseamento mais fácil.
2 níveis de velocidade
Velocidade 1 para pêlos ﬁnos, velocidade 2
para pêlos mais espessos.

Acessórios
Escova de limpeza
Puﬀ corporal esfoliante
Capa isoladora
Bolsa de luxo para guardar a depiladora
Especiﬁcações técnicas
Voltagem: 100-240 V (50-60 Hz) Selecção
autom volt. V
Número de pontos para prender: 24
Consumo de energia: 6 W
Fonte de alimentação: CA (Corrente)
Número de discos: 25
Motor: Motor CC de 14 V
Puxar/velocidade em segundos 1: 880
Puxar/velocidade em segundos 2: 1080
Velocidade em RPM 1: 2200 min.
Velocidade em RPM 2: 2700 min.
Características
2 níveis de velocidade
Sistema de massagem activo
Sistema de depilação em cerâmica
Arrefecedor de gelo giratório
Peso e dimensões
Dimensões da caixa-F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm
(larg x prof x alt) mm
Dimensões da caixa-A: 56,6 x 19,6 x 25,1
cm(larg x prof x alt) mm
Peso caixa A: 4060 g
Peso caixa F: 625 g
N.º de peças por caixa de transporte: 6 pcs
Design da embalagem: Caixa elegante com
janela 3D
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