
 

Aparador de retoques
em forma de caneta

 

Corpo, rosto

 

HP6393/00

Pele suave em viagem
Aparador de pêlos faciais e corporais para retoques

instantâneos

Tenha uma pele macia, em qualquer altura e em qualquer lugar. O novo aparador

portátil da Philips é uma ferramenta de beleza discreta que permite a depilação

simples e rápida, mesmo dos pelos corporais e faciais mais finos, quando está

fora de casa. É fornecido com uma escova de limpeza para uma higiene extra.

Remoção de pêlos rápida e fácil

Cabeça aparadora de 26 mm para remoção fácil de pêlos corporais

Cabeça aparadora de 8 mm para remoção fácil de pêlos no rosto

Definição das sobrancelhas

Pente para sobrancelhas de 2 e 4 mm para uniformizar o comprimento dos pêlos

Pinça para arrancar com precisão

Utilize em viagem

Suficientemente pequeno para levar consigo para qualquer lado

Prático

Escova de limpeza incluída para poder manter o aparador limpo

Bolsa para acessórios para uma conveniência extra
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Destaques

Acessório corporal para retoques

A cabeça aparadora para aplicação corporal é

ideal para retoques rápidos e de última hora.

Cabeça aparadora de 26 mm para uma

utilização rápida e simples em zonas corporais

reduzidas (por ex. dedos dos pés, joelhos).

Acessório preciso para rosto

A cabeça aparadora para aplicação no rosto é

perfeita para retoques rápidos fora de casa.

Cabeça aparadora de 8 mm, para uma

utilização rápida e aplicação precisa em todas

as zonas do rosto.

Modelador de sobrancelhas

Com 2 opções de comprimento, 2 mm e 4 mm

para aparar os pelos para o comprimento

preciso que deseja. Basta encaixar o pente na

cabeça aparadora para obter um resultado

preciso e uniforme.

Pinça

Inclui uma pinça de precisão para remover

pelos individualmente.

Compacto e portátil

Suficientemente pequeno para caber em

carteiras de qualquer tamanho e alimentado a

pilhas, por isso pode levá-lo consigo para todo

o lado. Pilha AAA incluída.

Escova de limpeza

Limpe o aparador rapidamente com a escova

de limpeza incluída.

Bolsa para acessórios

Bolsa para poder guardar tudo num só local
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Especificações

Características

Acessório corporal aparador: 24 mm

Acessório facial aparador: 8 mm

Acessórios

Escova de limpeza

Tampa de proteção

Bolsa para acessórios

Pente para sobrancelhas

Pinça com tampa de proteção

Especificações técnicas

Cor(es): Branco pérola cerâmica

Fonte de alimentação: 1 pilha alcalina do tipo

AAA (incluída)

Voltagem: 1,5 V CC

Dimensões da caixa unitária

Dimensões: 80 x 40 x 175 mm

Assistência

2 anos de garantia
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