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Bucuraţi-vă de picioare netede un timp

îndelungat

Epilator rapid şi eficient

Bucuraţi-vă de picioare netede timp îndelungat cu acest epilator de la Philips.

Îndepărtează părul de la rădăcină, pentru eliminarea desăvârşită a părului şi

pentru picioare fără fire de păr timp de până la patru săptămâni.

Picioare netede un timp îndelungat

Sistemul eficient de epilare smulge firul de păr de la rădăcină

Două setări de viteză pentru o epilare delicată şi un maximum de performanţă

Utilizare confortabilă

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Mai multă igienă şi curăţare uşoară

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară
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Repere Specificaţii

Sistem de epilare eficient

Acest epilator este echipat cu un sistem

eficient de epilare care vă lasă pielea netedă

şi curată timp de mai multe săptămâni

Mâner ergonomic

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna

ta, pentru îndepărtarea confortabilă a părului.

Şi arată excelent!

Două setări de viteză

Setare de viteză suplimentară pentru firele

subţiri şi zonele greu accesibile

Cap de epilare lavabil

Acest epilator dispune de un cap de epilare

lavabil. Acest lucru vă permite să curăţaţi capul

de epilare sub jet de apă, pentru o igienă mai

bună

 

Caracteristici

Setări pentru 2 viteze

Sistem de epilare din metal

Specificaţii tehnice

Tensiune: 100-240 V

Număr de discuri: 21

Număr de puncte de prindere: 20

Consum de energie: 7,5 W

Trageri/secundă la viteza 1: 600

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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