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Vartalo, kasvot

 

HP6393/00

Sileä iho missä vain
Body & Face -trimmeri nopeaan viimeistelyyn

Tasaisen sileä iho milloin ja missä vain. Philipsin uusi matkatrimmeri on

huomaamaton kauneudenhoitoväline, jolla poistat helposti ja nopeasti jopa

hennoimmat ihokarvat niin vartalolta kuin kasvoistakin. Puhdistusharjan ansiosta

laite on erittäin hygieeninen.

Helppo ja nopea ihokarvojen poisto

26 mm:n ajopää vartalon karvojen helppoon poistoon

8 mm:n ajopää kasvojen karvojen helppoon poistoon

Kulmakarvojen muotoilu

2 mm:n ja 4 mm:n kulmakarvakampa ihokarvojen tasaamiseen

Pinsetit tarkkaan nyppimiseen

Sopii matkakäyttöön

Pienet pinsetit voi ottaa mukaan minne vain

Kätevä

Mukana on puhdistusharja, jolla voit pitää trimmerin hygieenisenä

Kätevä säilytyspussi
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Kohokohdat

Lisäosa vartalon viimeistelyyn

Vartalolle tarkoitettu ajopää sopii nopeaan

viimeistelyyn missä vain. 26 mm:n ajopää

takaa helpon ja nopean käsittelyn pienillä

ihoalueilla (kuten varpaissa ja polvissa).

Tarkkuusosa kasvoille

Kasvoille tarkoitettu ajopää sopii nopeaan

viimeistelyyn missä vain. 8 mm:n ajopää takaa

helpon ja tarkan käsittelyn kasvojen iholla.

Kulmakarvojen muotoiluosa

Kulmakarvakammassa on kaksi pituutta, 2 mm

ja 4 mm, joiden ansiosta voit siistiä

kulmakarvat haluamaasi pituuteen. Kiinnitä

vain kampa ajopäähän ja saat tarkan ja

yhtenäisen tuloksen.

Pinsetit

Mukana on tarkat pinsetit yksittäisten

ihokarvojen poistoon.

Pienikokoinen ja kannettava

Pinsetit mahtuvat käsilaukkuun ja ne ovat

paristokäyttöiset, joten voit ottaa ne mukaan

minne vain. Mukana AAA-paristo.

Puhdistusharja

Puhdista trimmeri nopeasti ja pidä se

puhtaana mukana toimitettavalla

puhdistusharjalla.

Säilytyspussi

Säilytyspussi helpottaa osien säilyttämistä

yhdessä paikassa.

 



Kynätrimmeri viimeistelyyn HP6393/00

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Trimmausosa vartalolle: 24 mm

Trimmausosa kasvoille: 8 mm

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Ajopään suojus

Säilytyspussi

Kulmakarvaharja

Pinsetit ja suojus

Tekniset tiedot

Väri(t): Keraaminen helmenvalkoinen

Virtalähde: 1 x AAA-alkaliparisto (mukana)

Jännite: 1,5 V DC

Tuotepakkauksen mitat

Mitat: 80 x 40 x 175 mm

Huolto

2 vuoden takuu
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