
 

Kompakt epilátor

Satinelle Essential

 
lábra

3 tartozék

Vezetékes epilátor

Ergonomikus fogantyú

 

HP6423/00 Egyszerű epilálás
Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt a Philips Satinelle készüléknek

köszönhetően. Gyengéden eltávolítja a mindössze 0,5 mm hosszú szőrszálakat is,

egészen a gyökerektől. Egyszerű epilálás az ergonomikus markolatnak és a

vezetékes használatnak köszönhetően. A lemosható fej optimális higiénét biztosít.

Egyszerű és problémamentes használat

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Alapos eredmények

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Tartozékok

Utazótáska

Borotvafej az érzékeny területek simára borotválásához

Formázófésű a bikinivonal formázásához



Kompakt epilátor HP6423/00

Fénypontok Műszaki adatok

Ergonomikus markolat

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést

szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul

még tetszetős is!

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsái a bőr

húzása nélkül távolítják el a 0,5 mm hosszú

szőrszálakat.

Mosható epilálófej

Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

Hatékony epilálórendszer

A hatékony epilálórendszer gyökerestől

eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig

sima és borostamentes marad

Borotvafej

A borotvafej követi a bikinivonal/hónalj vonalát

az alaposabb borotválkozás érdekében.

Fésűtartozék

A formázófésűt a borotvafejre illesztve az

epilálás előtt levághatja a hosszabb

szőrszálakat vagy formázhatja a bikinivonalat.

Utazótáska

Utazótáska a borotva tárolásához és

védelméhez.

 

Tartozékok

Borotvafej

Fésűtartozék

Tisztítókefe

Védőtok: Hordtáska

Egyszerű használat

Markolat: Ergonomikus

Mosható epilálófej

Jellemzők

Sebesség beállítások: 2 beállítás

Teljesítmény

Epilálótárcsák: Gyengéd csipeszelő tárcsák

Epilálórendszer: Hatékony epilálórendszer

Energiaellátás

Feszültség: 13 V

Szerviz

Garancia: 2 év garancia

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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