
 

Pentrimmer til
tilretninger

 

Krop, ansigt

 

HP6393/00

Glat hud på farten
Trimmer til ansigt og krop til hurtige tilretninger

Bevar blødheden. Når som helst, hvor som helst. Den nye trimmer fra Philips, du

kan bruge på farten, er et diskret skønhedsredskab, der gør det nemt og hurtigt at

fjerne selv de fineste krops- og ansigtshår, når du er på farten. Der medfølger en

rengøringsbørste, som sikrer ekstra hygiejne.

Nem og hurtigt hårfjernelse

26 mm trimmerhoved til nem fjernelse af kropsbehåring

8 mm trimmerhovedet til nem fjernelse af ansigtshår

Formgivning af øjenbryn

2 og 4 mm øjenbrynskammen giver ensartet hårlængde

Pincet. Til præcisionsplukning

Brug på farten

Lille nok til at tage med overalt

Praktisk

Rensebørste medfølger, så du kan holde trimmeren hygiejnisk

Etui til tilbehør, der giver ekstra bekvemmelighed



Pentrimmer til tilretninger HP6393/00

Vigtigste nyheder

Kropstilbehør til tilretning

Trimmerhovedet på kropstilbehøret er ideelt til

hurtige tilretninger, når du er på farten. 26 mm

trimmerhovedet sikrer nem og hurtig

anvendelse på små områder af kroppen (f.eks.

tæer, knæ).

Præcisionstilbehør til ansigt

Trimmerhovedet til ansigtstilbehøret er

fantastisk til hurtige tilretninger, når du er på

farten. 8 mm trimmerhovedet sikrer nem og

hurtig anvendelse i ansigtsområderne.

Formgivning af øjenbryn

Med to længdemuligheder, 2 mm og 4 mm, til

trimning af håret, så det får den præcise

længde, du ønsker. Du skal blot sætte kammen

på trimmerhovedet for at opnå et præcist og

ensartet resultat.

Pincet

Leveres med præcisionspincet til fjernelse af

enkelte hår.

Kompakt og bærbar

Lille nok til at have i håndtasken eller pungen,

og batteridrevet, så du kan tage den med

overalt. AAA-batteri medfølger.

Rensebørste

Rengør hurtigt trimmeren, og hold den

hygiejnisk med den medfølgende rensebørste.

Etui til tilbehør

Eksklusivt etui, så du kan opbevare alt på ét

sted.
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Specifikationer

Funktioner

Trimmeenhed, kropsversion: 24 mm

Trimmeenhed, ansigtsversion: 8 mm

Tilbehør

Rensebørste

Beskyttelsesdæksel

Etui til tilbehør

Kam til øjenbryn

Pincet med beskyttelseslåg

Tekniske specifikationer

Farve(r): Keramisk perlehvid

Strømkilde: 1 x AAA alkaline-batteri

(medfølger)

Spænding: 1,5V DC

Mål F-box

Mål: 80 x 40 x 175mm

Service

2 års reklamationsret
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