
 

Kompaktiškas
epiliatorius

Satinelle Essential

 
kojoms

2 priedai

Laidinis epiliatorius

Ergonomiška rankenėlė

 

HP6422/01 Paprasta šalinti plaukus
Mėgaukitės ilgalaikiu švelnumu su „Philips Satinelle“. Švelniai šalina nuo šaknų net

0,5 mm ilgio plaukus. Epiliatoriumi su ergonomiška rankenėle ir laidu lengva

naudotis. Plaunama epiliavimo galvutė optimaliai higienai.

Lengvas naudojimas be pastangų

Patogi laikyti, profiliuota ergonomiška rankenėlė

Plaunama epiliavimo galvutė ypatingai higienai ir paprastam valymui

Nepriekaištingi rezultatai

Efektyvi epiliavimo sistema pašalina plaukelius nuo šaknų

Švelnūs pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos

Priedai

Efektyvi galvutė skirta efektyviam plaukelių pašalinimui

Kelioninis krepšelis



Kompaktiškas epiliatorius HP6422/01

Ypatybės Specifikacijos

Ergonomiška rankenėlė

Suapvalinta forma puikiai tinka rankoje ir

suteikia galimybę patogiai šalinti plaukus. Be

to, puikiai atrodo!

Švelnūs pešiojimo diskai

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai

pašalina net 0,5 mm ilgio plaukelius

netempdami odos.

Plaunama epiliavimo galvutė

Šio epiliatoriaus galvutę galimą plauti. Ją

nuėmę galite išplauti po tekančiu vandeniu ir

taip pasirūpinti higiena

Efektyvi epiliavimo sistema

Efektyvi epiliavimo sistema – švelni ir be

šerelių oda ištisas savaites

Efektyvi galvutė

Pritaikytas maksimaliam nuolatiniam sąlyčiui

su oda, atpalaiduoja odą prieš epiliavimą. Šis

kombinuotas priedas nustato epiliatorių

optimaliu kampu nuolatiniam efektyviam

plaukelių šalinimui.

Kelioninis krepšelis

Kelioninis krepšelis laikymui ir transportavimui.

 

Priedai

Valymo šepetys

Efektyvi galvutė + masažavimo elementas

Krepšelis: Įprastas krepšelis

Lengva naudoti

Rankenėlė: Ergonomiškas

Plaunama epiliavimo galvutė

Savybės

Greičio nustatymai: 2 nustatymai

„Performance“

Epiliavimo diskai: Švelnūs pešiojimo diskai

Epiliacijos sistema: Efektyvi epiliavimo

sistema

Maitinimas

Įtampa: 13 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019‑05‑17

Versija: 10.0.1

EAN: 08 71010 36248 75

www.philips.com

http://www.philips.com/

