
 

Hurtig og smidig
epilator

Satinelle Essential

 
Fjerner hårstrå helt ned til 0,5
mm

2 stk. tilbehør

Epilator med ledning

Ergonomisk håndtag

 

HP6422/01

Glat hud længere
Philips Satinelle fjerner hårstrået ved roden og efterlader huden glat og hårfri i op

til fire uger. Du får en glat og hårfri hud i op til fire uger. Et etui, en tilbehørsdel for

mere skånsom behandling og en lille rengøringsbørste medfølger.

Nem og effektiv brug

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Vaskbart epilatorhoved for bedre hygiejne og nem rengøring

Grundige resultater

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud fra roden

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Tilbehør

Effektivitetskappe, der giver en mere effektiv hårfjerning

Rejseetui



Hurtig og smidig epilator HP6422/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ergonomisk greb

Den afrundede form passer perfekt i hånden og

giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også

godt ud!

Blide pincetskiver

Epilatoren har blide pincetskiver, der kan fjerne

hår helt ned til 0,5 mm uden at trække i huden.

Vaskbart epileringshoved

Epilatoren har et vaskbart epilatorhoved.

Hovedet kan tages af og rengøres under

rindende vand for bedre hygiejne

Effektivt epileringssystem

Effektivt epileringssystem, der giver blød hud

uden stubbe i flere uger

Effektivitetskappe

Dette kombi-tilbehør sikrer maksimal

hudkontakt på alle tidspunkter og gør din hud

afslappet før epilering, og det placerer

epilatoren i den optimale vinkel for konstant

effektiv hårfjerning.

Rejseetui

Rejseetui til opbevaring og transport.

 

Tilbehør

Rensebørste

Effektivitetskappe + massageelement

Etui: Etui, grundmodel

Brugervenlig

Håndgreb: Ergonomisk

Vaskbart epileringshoved

Funktioner

Hastighedsindstillinger: 2 indstillinger

Performance

Epileringsskiver: Blide pincetskiver

Epileringssystem: Effektivt epileringssystem

Strøm

Spænding: 13 V

Service

Garanti: 2 års reklamationsret

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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