
 

Kompaktowy
depilator

Satinelle Essential

 
Delikatne dyski depilujące

2 akcesoria

Depilator zasilany sieciowo

Ergonomiczny uchwyt

 

HP6422/01 Długotrwała gładkość
Depilator Philips Satinelle zapewnia długotrwałą gładkość skóry. Delikatnie usuwa

włoski o długości nawet 0,5 mm wraz z cebulkami, dzięki czemu skóra może

pozostać gładka nawet przez cztery tygodnie. W zestawie 2 akcesoria i mała

szczoteczka do czyszczenia.

Użytkowanie bez wysiłku

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt zapewnia wygodną obsługę

Głowica depilująca z możliwością mycia zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie

Dokładne efekty

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Akcesoria

Nasadka precyzyjna zapewnia dokładniejsze usuwanie włosów

Etui podróżne



Kompaktowy depilator HP6422/01

Zalety Dane techniczne

Ergonomiczny uchwyt

Zaokrąglony kształt doskonale mieści się w

dłoni i zapewnia komfortowe golenie. Ponadto

świetnie wygląda!

Delikatne dyski depilujące

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski

depilujące, które usuwają włoski o długości

nawet 0,5 mm bez pociągania za skórę.

Głowica depilująca z możliwością mycia

Depilator jest wyposażony w głowicę

depilującą z możliwością mycia. Głowicę

można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą

wodą, co ułatwia zachowanie higieny.

Dokładny system depilacji

Dokładny system depilacji pozostawia skórę

gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni

Nasadka precyzyjna

Wielofunkcyjna nasadka pozwala uzyskać

maksymalny kontakt depilatora ze skórą i

rozluźnienie skóry przed depilacją. Umożliwia

również ustawienie depilatora pod

odpowiednim kątem, zapewniając skuteczne

usuwanie włosów podczas całego zabiegu.

Etui podróżne

Etui podróżne do przechowywania i

przenoszenia urządzenia.

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Nasadka precyzyjna + element masujący

Pokrowiec: Standardowe etui

Łatwa obsługa

Uchwyt: Ergonomiczny

Głowica depilująca z możliwością mycia

Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia

Wydajność

Dyski depilujące: Delikatne dyski depilujące

System depilacji: Dokładny system depilacji

Moc

Napięcie: 13 V

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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