
 

Pentrimmer voor
bijwerken

 

Lichaam, gezicht

 

HP6393/00

Ook onderweg een zachte huid
Lichaam- en gezichtstrimmer voor direct bijwerken

Altijd en overal glad. De nieuwe reistondeuse van Philips is een discreet

hulpmiddel waarmee u onderweg snel en eenvoudig zelfs de kleinste lichaams-

en gezichtshaartjes verwijdert. Inclusief reinigingsborsteltje voor extra hygiëne.

Snel en gemakkelijk haar verwijderen

26 mm trimhoofd voor gemakkelijke verwijdering van lichaamshaar

8 mm trimhoofd voor gemakkelijke verwijdering van haar op het gezicht

Wenkbrauwen modelleren

2 en 4 mm wenkbrauwkam voor gelijke haarlengte

Pincet. Voor nauwkeurig epileren

Voor gebruik onderweg

Klein genoeg om overal mee naartoe te nemen

Handig

Inclusief schoonmaakborsteltje voor reiniging van de trimmer

Opbergetui voor accessoires voor extra gemak



Pentrimmer voor bijwerken HP6393/00

Kenmerken

Touch-up-lichaamsopzetstuk

Het trimhoofd voor het lichaam is ideaal voor

wanneer u weinig tijd hebt onderweg. Het 26

mm trimhoofd is snel en gemakkelijk te

gebruiken op kleine delen van het lichaam

(bijvoorbeeld tenen en knieën).

Precisiehulpstuk voor gezicht

Het trimhoofd voor het gezicht is perfect voor

wanneer u weinig tijd hebt onderweg. Het

8mm trimhoofd is snel en gemakkelijk te

gebruiken op het hele gezicht.

Wenkbrauwtrimmer

Met 2 lengtestanden, 2 mm en 4 mm, om haar

te trimmen op de gewenste lengte. Bevestig de

kam op het trimhoofd voor een nauwkeurig en

gelijkmatig resultaat.

Pincet

Wordt geleverd met precisiepincet om losse

haren te verwijderen.

Compact en draagbaar

Past in een handtas en werkt op batterijen. U

kunt hem overal mee naartoe nemen. AAA-

batterij meegeleverd.

Reinigingsborsteltje

Zorg dat uw trimmer schoon en hygiënisch

blijft met het bijgeleverde reinigingsborsteltje.

Opbergetui voor accessoires

Aantrekkelijk opbergetui waarin u alles kunt

opbergen.
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Specificaties

Kenmerken

Trimmer voor het lichaam: 24 mm

Trimmer voor het gezicht: 8 mm

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Beschermkap

Opbergetui voor accessoires

Wenkbrauwkam

Pincet met beschermende klep

Technische specificaties

Kleur(en): Keramisch parelwit

Voedingsbron: 1 AAA-alkalinebatterij

(bijgeleverd)

Voltage: 1,5 V gelijkstroom

Formaat F-doos

Afmetingen: 80 x 40 x 175 mm

Service

2 jaar garantie

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2020‑04‑22

Versie: 3.1.1

12 NC: 8846 393 00630

EAN: 08 71010 38974 77

www.philips.com

http://www.philips.com/

