
 

Tarkkuustrimmeri

 

Kasvot

 

HP6391/10 PrecisionPerfect – nopea tapa poistaa kasvojen

karvat

Poista kasvojen karvat – missä ja milloin tahansa.

Onko kasvoissasi karvoja, joista haluat päästä eroon välittömästi? Philipsin

tarkkuustrimmeri poistaa kasvojen karvat hetkessä. Se sopii loistavasti karvojen

poistamiseen ylähuulen päältä, kulmista ja leukalinjasta.

Tarkka – antaa sinun hallita.

Täydellisesti muotoillut kulmakarvat tarkkuustrimmerillä.

Lisänä pinsetit, joilla saavutat täydellisen tarkkuuden.

Muodon rajaus

Muodon rajaus kahdella trimmauspituudella (2 mm & 4 mm).

Turvallinen

Kasvojen ihokarvojen poisto helposti ja turvallisesti.

Helppokäyttöinen

Käytä AAA-akuilla missä ja milloin tahansa.

Optimaalista hygieniaa hellävaraisella puhdistusharjalla.

Kevyt ja kompakti, helppo kuljettaa.



Tarkkuustrimmeri HP6391/10

Kohokohdat Tekniset tiedot

Ajopää

Saat silkinpehmeän ihon, kun poistat kasvojen

ihokarvat helposti ja turvallisesti ajopäällä.

Philipsin tarkkuustrimmeri on trimmeri, ei terä,

joten sillä voi poistaa kasvojen häiritsevät

ihokarvat miellyttävästi ja kivuttomasti.

Philips-tarkkuustrimmeri takaa sen, ettei

yksikään huulien, kulmien tai leuan ihokarva

häiritse täydellisen sileitä kasvojasi.

Tarkkuustrimmeri

Tarkkaa kulmakarvojen muotoilua. Voit hallita

trimmeriä tarkasti, joten käytä sitä huoletta

myös silloin, kun haluat poistaa vain yhden

ainoan karvan.

Kahden pituuden ohjauskampa

Ohjauskammassa on kaksi pituutta, 2 mm ja

4 mm, joiden ansiosta voit muotoilla

kulmakarvat tarkasti. Kiinnitä vain tarkkuuspää

ajopäähän ja saat tarkan ja yhtenäisen

tuloksen.

Pinsetit

Lisäpinsettien avulla pääset eroon kasvojen

häiritsevistä ihokarvoista tarkasti ja

täydellisesti.

Puhdistusharja

Puhdistaminen on helppoa! Mukana

hellävarainen puhdistusharja, joka takaa

optimaalisen hygienian. Pidennä laitteen

käyttöikää pitämällä se kuivana.

Akku

Toimii AAA-akulla. Voit siis käyttää sitä missä

ja milloin vain!

Kompakti, naisellinen muotoilu

Philips-tarkkuustrimmeri on kompakti, kevyt ja

helppokäyttöinen, joten voit muotoilla ja

poistaa ihokarvoja tarkasti missä tahansa. Se

mahtuu pieneenkin laukkuun, on muodikkaan

värinen ja sen painikkeet ja kromirengas ovat

tyylikkäästi muotoiltuja. Sopii täydellisesti

mukaan matkoille, sillä mukana tulee myös

pieni suojus herkälle ajopäälle. Käyttö on

helppoa: kytke laite päälle, aseta ajopää

poistettavalle ihokarvalle ja liu'uta laitetta

ihokarvan kasvusuuntaa vastaan. Saat parhaan

tuloksen, kun vedät ihon kireälle trimmatessa.

Muotoilu

Väri: Kirkas purppura

Pinnoitus: Metallinvärinen

Runko: pienikokoinen

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Puhdistusharja

Akku: Langaton toiminta

Kannettava: Kompakti ja helppo kuljettaa

mukana

Virta

Akun/pariston tyyppi: AAA

Huolto

2 vuoden takuu

Suorituskyky

Turvallista ihokarvojenpoistoa: Integroitu

ajopää

Muodon rajaus: Tarkkuusosa, 2 mm:n ja

4 mm:n ohjauskampa, Pinsetit kulmakarvoille
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