Epileerapparaat
Satinelle
HP6503/00

Satinelle Ice Premium
De huidvriendelijkste epilator met ijs en sonische massage
De eerste keramische epilator met hoogwaardige ijskoeler en sonisch massagesysteem.
Snel en eﬃciënt
Keramisch epileersysteem
Overal snoerloos epileren!
Oplader bijgeleverd
Voor extra hygiëne
Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken
Lekker lang glad
Hoogwaardige ijskoeler
Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum
Sonisch massagesysteem

Epileerapparaat

HP6503/00

Kenmerken

Speciﬁcaties

Sonisch massagesysteem
Hoogfrequente massage beperkt het trekkende
gevoel tot een minimum.
Hypoallergene schijven

Keramisch epileersysteem
Deze epilator is gemaakt van uniek keramisch
materiaal en heeft een ergonomische
vormgeving waarmee u tot 20% sneller*
epileert. *in vergelijking met de Philips Satin
Ice.
Afspoelbaar epileerhoofd

Vermindert de kans op allergische reacties en
is extra zacht voor uw huid.
Hoogwaardige ijskoeler met meebewegend
hoofd
Volgt perfect iedere ronding van het lichaam,
zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en
het epileergevoel wordt verzacht.

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne
en eenvoudig schoonmaken
Oplader bijgeleverd
Overal snoerloos epileren!

Technische speciﬁcaties
Spanning: 100-240 V
Aantal haargrijppunten: 24
Energieverbruik: 6 W
Voedingsbron: AC-RC (netspanning)
Aantal schijfjes: 13
Trekacties per seconde bij snelheid 1: 880
Motor: 14 V gelijkstroom
Trekacties per seconde bij snelheid 2: 1080
RPM bij snelheid 1: 2200 per min.
RPM bij snelheid 2: 2700 per min.
Accessoires
Reinigingsborsteltje: Voor eenvoudig
schoonmaken
Verwijderbaar scheerhoofd: Voor een gladde
scheerbeurt
IJskoeler voor gevoelige lichaamsdelen: Voor
gevoelige lichaamsgebieden
Scrubspons: Minder ingegroeide haren
Beschermhuls: Voor optimaal gebruiksgemak
Luxe opbergetui: Voor opbergen en
bescherming
Kenmerken
2 snelheidsstanden
Keramisch epileersysteem
Meebewegende ijskoeler
Sonisch massagesysteem
Gewicht en afmetingen
Afmetingen A-doos: 258 x 592 x 195 (H x B x
D) mm
Afmetingen F-doos: 235 x 192 x 116 (H x B x
D) mm
Gewicht A-doos: 4702 g
Gewicht F-doos: 811 g
Aantal stuks per A-doos: 5 pcs
Logistieke gegevens
Aantal pallets (EU): 160 pcs
Aantal pallets (GB): 200 pcs
Palletformaat (EU): 115 x 120 x 80 cm
Palletformaat (GB): 115 x 120 x 100 cm
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