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tıraş başlığı ile

 

HP6403

Daha uzun süren pürüzsüz görünüm
Hızlı ve etkili epilatör

Philips epilatör ile uzun süren pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Mükemmel tüy

alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüylerden arınmış bacaklar için tüyleri kökten

alır.

Rahat kullanım

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Ekstra hijyen ve kolay temizlik

Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

Pürüzsüz bir tıraş için

Ekstra tıraş başlığı

Uzun süre pürüzsüz kalan bacaklar

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

Mükemmel epilasyon başlangıç seti

Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı



Epilatör HP6403/00

Özellikler Teknik Özellikler

Etkili epilasyon sistemi

Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz

ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle

donatılmıştır

Ergonomik tutma yeri

Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız

için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika

görünür!

Ekstra tıraş başlığı

Ekstra tıraş başlığı

Masaj etkili Opti-start kapak

Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi

rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla

epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için

optimum açıda kalmasını sağlar

İki hızlı ayar

İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için

ekstra hız ayarı

Yıkanabilir epilasyon başlığı

Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına

sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için

epilasyon başlığını musluk suyu altında

yıkayabilirsiniz

 

Aksesuarlar

Çıkarılabilir tıraş başlığı

Opti-start kapak

Konforlu epilasyon

İki hızlı ayar

Kolaylık ve hijyen

Temizleme fırçası

Yıkanabilir epilasyon başlığı

 

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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