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HP6403

Hladká pokožka na dlhší čas
Rýchly a účinný epilátor.

Vychutnajte si dlhodobý pocit hladkých nôh vďaka tomuto epilátoru Philips.

Odstraňuje chĺpky od korienkov a zanecháva nohy dokonale hladké až štyri

týždne

Pohodlná manipulácia

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Extra hygiena a jednoduché čistenie

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Pre hladké oholenie

Dodatočná holiaca hlava

Dlhý pocit hladkých nôh

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Dve nastavenia rýchlosti pre jemnú epiláciu a maximálny výkon

Súprava pre začínajúce používateľky na dokonalú epiláciu

Kryt Opti-start + masážny kryt pre účinnú a jemnú epiláciu



Epilátor HP6403/00

Hlavné prvky Technické údaje

Efektívny systém epilácie

Efektívny systém epilácie zanechá vašu

pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko

týždňov

Ergonomická rukoväť

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a

umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov.

Zároveň skvele vyzerá!

Dodatočná holiaca hlava

Dodatočná holiaca hlava

Kryt Opti-start s funkciou masírovania

Pre neustály maximálny kontakt s pokožkou a

súčasné uvoľnenie pokožky pred epiláciou

nastaví tento kombinovaný nástavec polohu

epilátora do optimálneho uhla, čím zaručí

nepretržité efektívne odstraňovanie chĺpkov.

Dve nastavenia rýchlosti

Dodatočné nastavenie rýchlosti pre tenké

chĺpky a ťažko dostupné miesta

Umývateľná epilačná hlava

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a

jednoduché čistenie

 

Príslušenstvo

Odnímateľná holiaca hlava: áno

Kryt Opti-start: áno

Pohodlná epilácia

Dve nastavenia rýchlosti: áno

Pohodlie a hygiena

Čistiaca kefa: áno

Umývateľná epilačná hlava: áno

 

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑07‑05

Verzia: 2.2.1

EAN: 08 71010 35758 94

www.philips.com

http://www.philips.com/

