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para pernas

1 acessório

Depiladora com fios

Pega ergonómica

 

HP6421/00

Depilação simplificada
Desfrute de uma suavidade de longa duração com a Philips Satinelle. Remove os

pêlos suavemente pela raiz, a partir de apenas 0,5 mm. A depilação é simplificada

pela pega ergonómica e pela utilização com fios. Cabeça lavável para uma higiene

perfeita.

Utilização simples e sem esforço

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil

Resultados cuidados

O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Acessórios

Acessório para zonas delicadas para remover pêlos indesejados



Depiladora compacta HP6421/00

Destaques Especificações

Pega ergonómica

O formato arredondado adapta-se

perfeitamente à mão para uma remoção de

pêlos confortável. E também é muito atractivo!

Discos de arranque delicados

Esta depiladora tem discos de arranque

delicados para remover pêlos com apenas

0,5 mm, sem puxar a pele.

Cabeça de depilação lavável

Esta depiladora tem uma cabeça de depilação

lavável. A cabeça pode ser desencaixada e

pode ser lavada em água corrente para uma

melhor higiene

Sistema de depilação eficaz

O sistema de depilação eficaz deixa a sua

pele suave e sem pêlos durante semanas

Acessório para zonas delicadas

Para mais suavidade em diferentes zonas do

corpo, inclui um acessório para zonas

delicadas para remover facilmente os pêlos

indesejados das axilas e da linha do biquíni.

 

Acessórios

Acessório para zonas delicadas

Escova de limpeza

Fácil de utilizar

Pega: Ergonómico

Cabeça de depilação lavável

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

Performance

Discos de depilação: Discos de arranque

delicados

Sistema de depilação: Sistema de depilação

eficaz

Potência

Voltagem: 13 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia

 

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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