
 

Elektrisk trimmer

 
För både ansikte och kropp

 

HP6393/00

Mjuk hud snabbt
Trimmer för snabba uppfräschningar av exempelvis ögonbryn

och bikinilinje

Håll dig mjuk. När som helst, var som helst. Den nya trimmern från Philips är ett

diskret skönhetsverktyg som gör att det går snabbt och enkelt att ta bort även de

finaste hårstråna från både kropp och ansikte när du är i farten. En

rengöringsborste för extra hygien medföljer.

Snabb och enkel hårborttagning

Trimhuvud på 26 mm för enkel borttagning av kroppshår

Trimhuvudet på 8 mm för enkel borttagning av ansiktshår

Forma ögonbrynen

2 och 4 mm ögonbrynskam för jämn hårlängd

Pincett. För plockning som kräver precision

Använd när du är i farten

Tillräckligt liten att ta med

Bekväm

Rengöringsborste medföljer så att du kan hålla trimmern fräsch

Tillbehörsfodral för extra bekvämlighet.
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Funktioner

Uppfräschningstillbehör för kroppen

Trimhuvudet för kroppen är perfekt för snabb

uppfräschning. Trimhuvudet på 26 mm

garanterar snabb och enkel användning på

små kroppsdelar (t.ex. tår, knän).

Exakt ansiktstillbehör

Trimhuvudet för ansiktet är perfekt för snabb

uppfräschning. Trimhuvudet på 8 mm

garanterar snabb och precis användning i

ansiktet.

Ögonbrynsformare

Med 2 längdalternativ, 2 och 4 mm, för att

trimma håret i exakt den längd du vill ha. Fäst

enkelt kammen på trimhuvudet för ett exakt och

enhetligt resultat.

Pincett

Levereras med precisionspincett för borttagning

av enstaka hårstrån.

Kompakt och bärbar

Batteridriven och tillräckligt liten för att passa i

handväskan. Du kan ta med den var som helst.

AAA-batteri medföljer.

Rengöringsborste

Rengör trimmern snabbt och håll den ren med

rengöringsborsten som medföljer.

Tillbehörsfodral

Snyggt fodral så att du kan förvara allt på ett

ställe.
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Specifikationer

Funktioner

Trimenhet för kroppen: 24 mm

Trimenhet för ansiktet: 8 mm

Tillbehör

Rengöringsborste

Skyddshylsa

Tillbehörsfodral

Ögonbrynskam

Pincett med skyddslock

Tekniska specifikationer

Färg(er): Keramisk, pärlvit

Strömkälla: 1 x alkaliskt AAA-batteri (medföljer)

Spänning: 1,5 V DC

Mått, F-låda

Mått: 80 x 40 x 175 mm

Service

2 års garanti
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