Kompakt epilatör
Satinelle Essential
bacaklar için
2 aksesuar
Kablolu epilatör
Ergonomik tutma yeri

HP6422/00

Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyﬁni çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa
tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve
optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay.
Kolay ve zahmetsiz kullanım
Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri
Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı
Mükemmel sonuçlar
Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır
Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır
Aksesuarlar
Daha etkili tüy alma için özel ataçman
Seyahat kesesi

Kompakt epilatör
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Özellikler

Teknik Özellikler

Ergonomik tutma yeri

Yıkanabilir epilasyon başlığı

Aksesuarlar
Temizleme fırçası
Özel ataçman ve masaj etkisi
Kese: Sade tasarımlı kese
Kolay kullanım
Gövde: Ergonomik
Yıkanabilir epilasyon başlığı

Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız
için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika
görünür!

Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına
sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan
ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir

Hassas cımbız diskler

Etkili epilasyon sistemi

Özellikler
Hız ayarları: 2 ayar
Performans
Epilasyon diskleri: Hassas cımbız diskler
Epilasyon sistemi: Etkili epilasyon sistemi
Güç
Gerilim: 13 volt
Hizmet
Garanti: 2 yıl garanti

Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme
hissi olmadan alan hassas cımbız disklere
sahiptir.

Etkili epilasyon sistemi sayesinde cildiniz
pürüzsüz görünümünü haftalarca korur
Etkin başlık
Bu çok amaçlı aparat, cildinizi epilasyon
öncesi rahatlatırken kesintisiz ve etkili tüy alma
deneyimi için epilatörün cildinize sürekli ve
optimum açıda temas etmesini sağlar.
Seyahat kesesi
Saklama ve taşıma için seyahat çantası.
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Philips Yeşil Logo
Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonunu 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.

