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Jednoduše hladké po delší dobu
Rychlý a efektivní epilátor

Díky tomuto epilátoru Philips si můžete užívat hladké nohy po dlouhou dobu.

Odstraňuje chloupky od kořínků a zajišťuje tak hladké nohy bez chloupků až po

dobu 4 týdnů

Pohodlná manipulace

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Lepší hygiena a snazší čištění

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Pro hladké oholení

Holicí hlava navíc

Hladké nohy po dlouhou dobu

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Dvourychlostní nastavení pro šetrnou epilaci a maximální výkon

Perfektní epilační sada pro začátečníky

Efektivní a jemná epilace díky krytu Opti-start + masážnímu krytu



Epilátor HP6403/00

Přednosti Specifikace

Efektivní epilační systém

Tento epilátor je vybaven efektivním epilačním

systémem, který zaručí, že vaše pokožka

zůstane hladká a bez strniště po týdny

Ergonomická rukojeť

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje

pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho

skvěle vypadá!

Holicí hlava navíc

Holicí hlava navíc

Nástavec Opti-start s masáží

Tento kombinovaný nástavec, díky němuž

dosáhnete maximálního kontaktu s pokožkou a

jejího uvolnění před epilací, udržuje epilátor

pod optimálním úhlem, čímž zaručuje

konstantní efektivní odstraňování chloupků

Dva rychlostní stupně

Mimořádně rychlé nastavení pro tenké

chloupky a těžko přístupné oblasti

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

To umožňuje omývat epilační hlavu pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

 

Příslušenství

Odnímatelná holicí hlava: ano

Kryt Opti-start: Ano

Pohodlná epilace

Dva rychlostní stupně: Ano

Pohodlné a hygienické

Čisticí kartáček: Ano

Omyvatelná epilační hlava: Ano

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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