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Гладка кожа в движение
Дамски тример тип писалка за лице и тяло за незабавни корекции

Останете гладки. По всяко време, навсякъде. Новата машинка за подстригване в движение

от Philips е дискретен инструмент за разкрасяване, който позволява бързо и лесно да

премахвате дори най-фините косъмчета по тялото и лицето в движение. Тя е снабдена с

четчица за почистване за по-добра хигиена.

Бързо и лесно обезкосмяване

26 мм подстригваща глава за лесно премахване на окосмяването по тялото

8 мм глава за подстригване за лесно премахване на косъмчетата по лицето

Оформяне на вежди

Гребен за вежди с дължина 2 и 4 мм за равномерна дължина на косъмчетата

Пинсети. За прецизно отскубване

Използвайте в движение

Достатъчно малка, за да я вземате навсякъде

Удобна

С приложена четка за почистване, за да поддържате машинката чиста

Торбичка за аксесоари за по-голямо удобство



Дамски тример тип писалка HP6393/00

Акценти

Приставка за тяло за бързи корекции

Главата за подстригване на тялото е идеална за бързи

корекции в движение. 26-милиметровата

подстригваща глава осигурява бързо и лесно

използване върху малки области по тялото (напр.

пръсти на краката, колене).

Прецизна приставка за лице

Главата за подстригване за лице е чудесна за бързи

корекции в движение. 8-милиметровата глава за

подстригване осигурява бързо и прецизно използване

върху всяка област от лицето.

Уред за оформяне на вежди

С 2 възможности за дължина, 2 мм и 4 мм, за

подстригване на косъмчетата точно до желаната

дължина. Просто закрепете гребена върху главата за

подстригване, за да постигнете прецизен и

равномерен резултат.

Пинсети

Снабдена с прецизна пинсета за премахване на

отделни косъмчета.

Компактна и преносима

Достатъчно малка, за да се побере в дамска чантичка,

и работеща на батерии, можете да я вземете със

себе си навсякъде. С приложена батерия ААА.

Четка за почистване

Почистете дамския тример бързо и го поддържайте

чист с приложената четка за почистване.

Торбичка за аксесоари

Атрактивна торбичка, за да можете да съхранявате

всичко на едно място.
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Спецификации

Характеристики

Версия на подстригващия блок за тяло: 24 мм

Версия на подстригващия блок за лице: 8 мм

Аксесоари

Четка за почистване

Предпазна капачка

Торбичка за аксесоари

Гребен за вежди

Пинсети с предпазен капак

Технически данни

Цвят (цветове): Керамично перлено бяло

Източник на електрозахранване: 1 бр. алкална

батерия тип AAA (приложена)

Напрежение: 1,5 V постоянен ток

Размери F-кутия

Размери: 80 x 40 x 175 мм

Сервиз

2 години гаранция
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