
 

Trimmerpenn til
oppfriskning

 

Kropp, ansikt

 

HP6393/00

Silkemyk hud på farten
Trimmer til kropps- og ansiktshår for rask hårfjerning

Oppnå silkemyk hud når og hvor du vil. Den nye bærbare trimmeren fra Philips er

et diskré verktøy til skjønnhetspleie, slik at du enkelt og raskt kan fjerne selv de

fineste hårstråene på kroppen og i ansiktet på farten. En rengjøringsbørste for

bedre renslighet følger med.

Enkel og rask hårfjerning

Trimmerhode på 26 mm for enkel fjerning av kroppshår

Trimmerhode på 8 mm for enkel fjerning av uønsket ansiktshår

Øyenbrynforming

Øyenbrynskam på 2 og 4 mm, slik at hårstråene får lik lengde

Pinsetter. For presis napping

Kan brukes på farten

Liten nok til at du kan ta den med deg overalt

Praktisk

Rengjøringsbørste følger med, slik at du kan holde trimmeren ren og hygienisk

Etui til tilbehøret for ekstra anvendelighet



Trimmerpenn til oppfriskning HP6393/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Oppfriskningstilbehør til kroppen

Trimmehodene til kroppen er ideelle for rask

oppfriskning når du er på farten. Trimmehodet

på 26 mm sikrer rask og enkel bruk på små

kroppsdeler (f.eks. tærne, knærne).

Presist tilbehør til ansiktet

Trimmehodet for ansiktet er perfekt for raske

oppfriskninger på farten. Trimmehodet er på

8 mm og er rask og presis å bruke på alle

områder av ansiktet.

Øyenbrynsformer

Med to lengdealternativer på 2 og 4 mm kan

du trimme håret til den lengden du vil. Du

trenger bare koble kammen til trimmehodet for

å oppnå et presist og jevn resultat.

Pinsetter

Pinsett for å fjerne enkelthår følger med.

Kompakt og bærbar

Liten nok til at den får plass i vesken.

Batteridrevet, slik at du kan ta den med deg

hvor som helst. AAA-batteri følger med.

Rengjøringsbørste

Rengjør trimmeren raskt med

rengjøringsbørsten som følger med.

Etui til tilbehøret

Pent etui – slik at du har alt på ett sted.

 

Funksjoner

Trimmeenhet til kroppen: 24 mm

Trimmeenhet til ansiktet: 8 mm

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Beskyttelsesdeksel

Etui til tilbehøret

Øyebrynskam

Pinsett med beskyttelsesdeksel

Tekniske spesifikasjoner

Farge(r): Keramisk perlehvit

Strømkilde: 1 x alkalisk AAA-batteri (følger

med)

Spenning: 1,5 V DC

Mål på F-boks

Mål: 80 x 40 x 175 mm

Service

To års garanti
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