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Com capa de precisão

 

HP6401/01

Aprecie as suas pernas suaves durante muito

tempo

Depiladora rápida e eficaz

Mantenha as pernas suaves por mais tempo com esta depiladora Philips. Retira o

pêlo pela raiz - para pernas sem pêlos até quatro semanas.

Pernas suaves durante muito tempo

O sistema de depilação eficaz puxa os pêlos pela raiz

Dois níveis de velocidade para uma depilação suave e desempenho máximo

Capa de precisão para um remoção dos pêlos mais eficaz

Manuseamento prático

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

Mais higiene e limpeza fácil

Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil



Depiladora HP6401/01

Destaques Especificações

Capa de precisão

A capa de precisão coloca a depiladora na

melhor posição para uma remoção de pêlo

mais eficaz

Sistema de depilação eficaz

O sistema de depilação eficaz deixa a sua

pele suave e sem pêlos durante semanas

Pega ergonómica

O formato arredondado adapta-se

perfeitamente à mão para uma remoção de

pêlos confortável. E também é muito atractivo!

Dois níveis de velocidade

Regulação de velocidade extra para pêlos

finos e zonas difíceis de alcançar

Cabeça de depilação lavável

Cabeça de depilação lavável para maior

higiene e limpeza fácil

 

Características

2 níveis de velocidade

Sistema de depilação metálico

Especificações técnicas

Voltagem: 100-240 V

Número de discos: 21

Número de pontos para prender: 20

Consumo de energia: 7,5 W

Puxar/velocidade em segundos 1: 600

Puxar/velocidade em segundos 2: 733

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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