
Depiladora de corte
eléctrica a húmido e a seco

SatinShave Essential

 
para pernas

Sistema de corte com cabeça
única

Funciona a pilhas

 

HP6342/00 Depilação segura e fácil
Com esta prática depiladora de corte pode depilar todo o corpo de forma

rápida, fácil e segura. O segredo é a pequena cabeça de corte que corta

rapidamente, enquanto protege a sua pele. Uma sensação confortável e suave

após cada utilização!

Depilação segura

Sistema de depilação seguro para a melhor protecção da pele

Controlo sem esforço

Pega ergonómica com perfil

Fácil de utilizar

Funciona a pilhas

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche



Depiladora de corte eléctrica a húmido e a seco HP6342/00

Destaques Especificações

Sistema de depilação seguro

A cabeça de corte pequena e suave protege a

sua pele deixando-a mais suave e macia

Design ergonómico esguio

Para um manuseamento confortável

Wet & Dry

Para uma utilização suave e confortável

durante o duche ou banho. Pega antideslizante

para um manuseamento perfeito a húmido e a

seco.

Funciona a pilhas

Depile-se em qualquer lugar com esta

depiladora de corte feminina sem fios.

 

Acessórios

2 pilhas AA

Escova de limpeza

Tampa de protecção para viagem

Capa de precisão

Bolsa de luxo

Cabeça de corte pequena

Pente aparador

Fácil de utilizar

Sem fios

Pega: Ergonómico

Utilização a húmido e a seco

Performance

Cabeça de corte: Sistema de corte com

cabeça única

Especificações técnicas

Número de redes de corte: 1

Voltagem: 2x 1,5 V

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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