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Unikt keramiskt epileringssystem från Philips
Is och massage för skonsammare hårborttagning

Med nya Satinelle Ice minskar smärtan som normalt förknippas med epilering tack vare isens lugnande

egenskaper och ett inbyggt massagesystem. Det hypoallergena skivsystemet är även skonsamt för känslig hud.

Ytterligare fördelar
Extra rakhuvud

Löddrande tvättpuff

Ny ergonomisk design

Två hastighetsinställningar

Avancerat smärtlindringssystem
Iskylare som enkelt kan fästas på apparaten

Inbyggt massagesystem

Rörligt kylhuvud

Unikt keramiskt epileringshuvud
Rundat epileringshuvud

Högre rotationshastighet

Hypoallergent keramiskt epileringshuvud



Epilator HP6492/00

Funktioner Specifikationer
Iskylare som enkelt kan fästas på apparaten
Den patenterade iskylaren lugnar huden och

minskar den obehagliga epileringskänslan. Det

rörliga huvudet följer kroppens konturer för

optimal kylning och mindre smärta.

Rörligt kylhuvud
Följer kroppens konturer för maximal

smärtlindring vid epilering och ger en

omedelbar kylande och lugnande effekt på

huden efteråt.

Inbyggt massagesystem
Fungerar med hudkylaren för att distrahera från

epileringen.

Hypoallergent keramiskt epileringshuvud
Bättre hudvård eftersom risken för allergisk

hudirritation minskar.

Rundat epileringshuvud
För bättre grepp om håret, så att upp till 95 %

av hårstråna dras ut med rötterna i en enda

rörelse.

Högre rotationshastighet
För effektivare hårborttagning.

Löddrande tvättpuff för färre inåtväxande
hårstrån
Minskar antalet inåtväxande hårstrån.

Extra rakhuvud
För smidig rakning av armhålor och bikinilinje.

Ny ergonomisk design
För enklare hantering.

2 hastighetsinställningar
Hastighet 1 för fint hår, hastighet 2 för tjockare

hår.

 

Funktioner
2 hastighetsinställningar

Aktivt massagesystem

Keramiskt epileringsystem

Rörlig iskylare

Tillbehör
Rengöringsborste

Löstagbart rakhuvud

Löddrande tvättpuff

Skyddsfodral

Lyxigt förvaringsfodral

Tekniska specifikationer
Antal uppfångningspunkter: 24

Strömförbrukning: 6 W

Spänning: 100–240 V (50–60 Hz),

automatiskt

val av spänning V

Antal skivor: 25

Strömkälla: AC (eluttag)

Motor: DC-motor 14 V

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 880

Antal utdragningar/sekund hastighet 2:

1 080

RPM hastighet 1: 2 200 min

RPM hastighet 2: 2 700 min

Vikt och mått
F-låda, mått: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (bredd x

djup x höjd) mm

A-låda, mått: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (bredd x

djup x höjd) mm

A-låda, vikt: 4222 g

F-låda, vikt: 652 g

Antal enheter per A-låda: 6 pcs

Förpackningsutformning: Fancy-box med 3D-

fönster
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