
 

Precisietrimmer

 

Gezicht

 

HP6390/10 PrecisionPerfect - Snelle manier om

gezichtshaar te verwijderen

Verwijder gezichtshaar. Overal en altijd.

Hebt u een haar op uw gezicht en wilt u die onmiddellijk verwijderen? Met de

Philips-precisietrimmer verwijdert u gemakkelijk gezichtshaar. Perfect voor gebruik

op uw bovenlip, wenkbrauwen en kaaklijn.

Nauwkeurig. U hebt de controle.

Perfect gemodelleerde wenkbrauwen dankzij het precisiehulpstuk.

Extra reispincet voor absolute nauwkeurigheid.

Definiëren en vormgeven

Definiëren en vormgeven met 2 lengtestanden voor trimmen (2 mm en 4 mm).

Veilig

Gemakkelijk en veilig gezichtshaar verwijderen.

Gebruiksgemak

Inclusief fijn schoonmaakborsteltje voor optimale hygiëne.

Geschikt voor AAA-batterijen voor gebruik waar en wanneer u wilt.

Licht en compact voor volledige controle.



Precisietrimmer HP6390/10

Kenmerken Specificaties

Standaardtrimhoofd

Gemakkelijk en veilig gezichtshaar verwijderen

met het standaardtrimhoofd voor een

zijdezachte huid. De Philips Precisietrimmer is

een trimmer in plaats van een mes. Dit

betekent dat zacht en pijnloos alle ongewenst

gezichtsharen worden verwijderen. Met de

Philips Precisietrimmer staat geen lip-,

wenkbrauw- of kinhaar meer tussen u en en

een perfect glad gezicht.

Precisietrimhulpstuk

Nauwkeurig wenkbrauwen modelleren. Het

geeft u optimale controle hoe veel van de

trimmer u op uw gezicht gebruikt. U hoeft dus

niet bang te zijn dat u meer dan een enkele

haar verwijdert.

Trimkam met 2 lengtestanden

Met de trimkam met 2 lengtestanden kunt u uw

wenkbrauwen nauwkeurig vormgeven (2 mm

en 4 mm). Bevestig eenvoudig het

precisiehulpstuk op het trimhoofd voor een

nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.

Pincet

Extra reispincet waardoor u met absolute

nauwkeurigheid van ongewenst gezichtshaar

wordt bevrijd.

Reinigingsborsteltje

Reinigen is verbazingwekkend eenvoudig. Een

delicaat reinigingsborsteltje is inbegrepen voor

optimale hygiëne. Bescherm het apparaat en

houd het droog om het langer te kunnen

gebruiken.

Batterij

Het werkt met een AAA-batterij. Dus u kunt het

altijd en overal gebruiken!

Compact en vrouwelijk ontwerp

De Philips PrecisionPerfect Trimmer is

compact, lichtgewicht en gemakkelijk in

gebruik zodat u altijd en overal volledige

controle hebt. Past in uw (hand)tas en heeft

een stijlvolle kleur met een aantrekkelijke

chromen ring en knop. Heel gemakkelijk om

onderweg even bij te werken; de kap

beschermt het delicate trimhoofd. Schakel het

apparaat voor gebruik in met de aan/uitknop,

plaats het trimhoofd op de haar die wilt te

verwijderen en beweeg tegen de richting van

de haargroei in. Voor het beste resultaat, de

huid strak trekken tijdens het trimmen.

Ontwerp

Kleur: Roze

Afwerking: Metallic

Handvat: Compact

Gebruiksgemak

Reiniging: Reinigingsborsteltje

Batterij: Snoerloos gebruik

Draagbaarheid: Draagbaar & Compact

Vermogen

Batterijtype: AAA

Service

2 jaar garantie

Performance

Veilig Haar Verwijderen: Geïntegreerd

trimhoofd

Precieze vormgeving: Precisiehulpstuk,

Trimkam 2 mm & 4 mm, Pincet voor

wenkbrauwen
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