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Telo a tvár

 

HP6393/00

Hladká pokožka aj na cestách
Zastrihávač chĺpkov na tvári aj tele na rýchle tvarovanie

Hladká pokožka, kdekoľvek a kedykoľvek. Nový mobilný zastrihávač od

spoločnosti Philips je diskrétny kozmetický prístroj, ktorý môžete používať na

cestách na rýchle a ľahké odstránenie aj tých najjemnejších chĺpkov na tele aj na

tvári. Dodáva sa s čistiacou kefkou na ešte dokonalejšiu hygienu.

Rýchle a ľahké odstraňovanie chĺpkov

26 mm zastrihávacia hlava na ľahké odstránenie chĺpkov na tele

8 mm zastrihávacia hlava na ľahké odstránenie chĺpkov na tvári

Tvarovanie obočia

2 a 4 mm hrebeňový nástavec na obočie pre jednotnú dĺžku chĺpkov

Pinzeta. Na precízne vytrhávanie

Používanie aj na cestách

Dostatočne malý, aby ste ho mohli vziať so sebou

Praktický

Vrátane čistiacej kefky, aby ste zastrihávač mohli udržiavať hygienicky čistý

Puzdro s príslušenstvom pre viac pohodlia
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Hlavné prvky

Nástavec na telo Touch-up

Zastrihávacia hlava na odstránenie chĺpkov na

tele je dokonalým riešením na rýchle

tvarovanie na cestách. 26 mm zastrihávacia

hlava zaručuje rýchle a jednoduché používanie

na všetkých malých častiach tela (napr. palce

na nohách, kolená).

Precízny nástavec na telo

Zastrihávacia hlava na odstránenie chĺpkov na

tvári je dokonalým riešením na rýchle

tvarovanie na cestách. 8 mm zastrihávacia

hlava zaručuje rýchle a jednoduché používanie

na všetkých častiach tváre.

Zastrihávač na tvarovanie obočia

S 2 možnosťami nastavenia dĺžky, 2 a 4 mm,

na zastrihávanie chĺpkov na presnú želanú

dĺžku. Jednoducho pripevnite hrebeňový

nadstavec na zastrihávaciu hlavu a dosiahnete

presné a jednotné výsledky.

Pinzeta

S presnou pinzetou na odstraňovanie

jednotlivých chĺpkov.

Kompaktné a prenosné

Je dostatočne malý, aby ste ho mohli vložiť do

príručnej tašky alebo kabelky, a disponuje

napájaním z batérie, takže ho môžete vziať so

sebou kamkoľvek. Súčasťou balenia je aj

batéria typu AAA.

Čistiaca kefka

Dodáva sa s čistiacou kefkou, vďaka ktorej

môžete zastrihávač rýchlo očistiť a udržiavať

hygienicky čistý.

Puzdro s príslušenstvom

Atraktívne puzdro, aby ste všetko mali pokope.
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Technické údaje

Vlastnosti

Zastrihávacia jednotka na úpravu tela: 24 mm

Zastrihávacia jednotka na úpravu tváre: 8 mm

Príslušenstvo

Čistiaca kefka: áno

Ochranný kryt: áno

Puzdro s príslušenstvom: áno

Hrebeňový nástavec na obočie: áno

Pinzeta s ochranným krytom: áno

Technické špecifikácie

Farba(y): Keramická perlová biela

Zdroj napájania: 1 x alkalická batéria typu AAA

(súčasťou balenia)

Napätie: 1,5 V DC

Rozmery balenia F

Rozmery: 80 x 40 x 175 mm

Servis

Dvojročná záruka: áno
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