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Piele fină în orice moment
Dispozitiv pt retuşuri corporale instantanee

Menţineţi-vă pielea catifelată. Oricând, oriunde. Noul aparat de tuns portabil de la

Philips este un aparat discret de înfrumuseţare, ce face rapidă şi uşoară

îndepărtarea celor mai fine fire de păr de pe corp. Este însoţit de o perie de

curăţare pentru igienă suplimentară.

Îndepărtarea părului rapid şi uşor

Cap de tundere de 26 mm pentru îndepărtarea uşoară a părului de pe corp

Utilizează-l în orice moment

Suficient de mic pentru a-l lua oriunde

Convenabil

Perie de curăţare inclusă, pentru a menţine dispozitivul igienic



Dispozitiv de retuşat tip creion HP6392/00

Repere Specificaţii

Accesoriu de corp pentru retuşuri

Capul de tundere cu aplicare pe corp este ideal

pentru retuşuri rapide în deplasare. Capul de

tundere de 26 mm asigură o utilizare rapidă şi

uşoară pe zonele mici ale corpului (de ex.,

degete de la picioare, genunchi).

Compactă şi mobilă

Fiind suficient de mic pentru a încăpea într-o

geantă sau poşetă şi funcţionând cu baterii, îl

poţi lua oriunde mergi. Baterie AAA inclusă.

Perie de curăţat

Curăţă rapid dispozitivul de tundere şi

menţine-l igienic cu ajutorul periei de curăţare

incluse.

 

Caracteristici

Unitate de tundere pentru corp: 24 mm

Accesorii

Perie de curăţat

Capac de protecţie

Specificaţii tehnice

Culori: Negru vânătă

Sursă de alimentare: 1 baterie alcalină tip

AAA (inclusă)

Tensiune: 1,5 V c.c

Dimensiuni F-box

Dimensiuni: 80 x 40 x 175 mm

Service

2 ani garanţie

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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