
Epilator
Satinelle
HP6482/00

Extra zacht, extra snel
Epilator met pijnverzachtend ijskompres en massagesysteem

Epilator met pijnverzachtend ijskompres en massagesysteem

Snel en doeltreffend epileren
Keramisch epileersysteem

Minder ingegroeide haren
Scrub-spons om ingegroeide haartjes te voorkomen

Voor gevoelige lichaamsgebieden
Kap voor extra gevoelige zones

Lekker lang glad
Verlichtend ijskompres

Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum voor extra comfort
Actief massagesysteem



Epilator HP6482/00

Kenmerken Specificaties
Verlichtend ijskompres

Koelt uw huid en verlicht de pijn tijdens het

epileren.

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.

Actief massagesysteem
Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum

voor extra comfort.

Kap voor extra gevoelige zones
Kap voor extra gevoelige zones

Scrub-spons
De Satinelle Massage heeft een scrub-spons

die u kunt gebruiken in de douche en waarmee

u uw benen kunt voorbereiden op het ontharen.

Met de spons kunt u uw huid scrubben en

zuiveren en tevens zorgt regelmatig gebruik

ervoor dat uw benen zijdezacht blijven en dat

ingegroeide haartjes worden voorkomen.

Zachte handgreep
De nieuwe en innovatieve zachte handgreep

ligt perfect in de hand en zorgt voor optimaal

gebruiksgemak. In tegenstelling tot normaal

zacht materiaal, trekt dit materiaal geen vuil

aan.

Technische specificaties
Aantal haargrijppunten: 24

Spanning: 100-240 V

Energieverbruik: 6 W

Voedingsbron

Aantal schijfjes: 13

Motor: DC 12 V

Trekacties per seconde: snelheid I: 880,

snelheid II: 1080

RPM: snelheid I: 2200, snelheid II: 2700

Accessoires
Reinigingsborsteltje

Kap voor gevoelige zones

Scrub-spons

Luxe opbergetui

Gewicht en afmetingen F-doos
Afmetingen F-doos: 235 x 174 x 95 (H x B x

D) mm

Gewicht F-doos: 634 g

Kenmerken
2 snelheidsstanden

Actief massagesysteem

Keramisch epileersysteem

Verlichtend ijskompres

Land van herkomst
Land van herkomst: Slovenië

Gewicht en afmetingen A-doos
Afmetingen A-doos: 248 x 595 x 180 (H x B x

D) mm

Gewicht A-doos: 4085 g

Logistieke gegevens
Aantal F-dozen in A-doos

Aantal lagen: 4

Aantal pallets (EU): 192 F-dozen

Aantal pallets (GB): 240 F-dozen

Palletformaat (EU): 113,3 x 120 x 80 (H x B x

D) cm

Palletformaat (GB): 113,3 x 120 x 100 (L x B x

D) cm

Gewicht pallet (EU): 145,7 kg

Gewicht pallet (GB): 178,4 kg
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