
 

Kompaktní epilátor

Satinelle Essential

 
Na nohy

2 kusy příslušenství

Epilátor s kabelem

Ergonomická rukojeť

 

HP6422/01 Snadná epilace
Užijte si dlouhotrvající hladkost s epilátorem Philips Satinelle. Jemně odstraňuje

chloupky krátké pouhých 0,5 mm přímo od kořínků. Snadná epilace díky

ergonomické rukojeti a použití s kabelem. Omyvatelná hlava pro zajištění

optimální hygieny.

Snadné a bezproblémové používání

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Dokonalé výsledky

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Příslušenství

Účinný kryt pro efektivnější odstraňování chloupků

Cestovní pouzdro



Kompaktní epilátor HP6422/01

Přednosti Specifikace

Ergonomická rukojeť

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje

pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho

skvěle vypadá!

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují 0,5mm chloupky, aniž by

tahali za pokožku.

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

Hlava je odnímatelná a omyvatelná pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

Efektivní epilační systém

Efektivní epilační systém zanechává pokožku

hladkou a bez strniště na dlouhé týdny

Účinný kryt

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.

Cestovní pouzdro

Cestovní pouzdro pro ukládání a přepravu.

 

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Účinný kryt + masážní prvek: Ano

Pouzdro: Základní pouzdro

Snadné použití

Rukojeť: Ergonomický

Omyvatelná epilační hlava: Ano

Funkce

Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Výkon

Epilační disky: Jemné pinzetové kotouče

Epilační systém: Efektivní epilační systém

Spotřeba

Napětí: 13 V

Servis

Záruka: 2letá záruka

 

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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