
 

Epilator compact

Satinelle Essential

 

pentru picioare

3 accesorii

Epilator cu fir

Mâner confortabil

 

HP6423/00

Epilarea este de acum mai

uşoară
Bucură-te de o piele delicată, ce durează, cu Philips Satinelle. Îndepărtează cu

delicateţe chiar şi părul de 0,5 mm, de la rădăcină. Epilarea este uşoară cu

mânerul ergonomic şi utilizarea cu cablu. Cap lavabil pentru igienă optimă.

Utilizare facilă şi fără efort

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Rezultate eficiente

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Discurile de epilare delicate îndepărtează firele de păr fără senzaţia de smulgere

Accesorii

Husă de călătorie

Cap de radere pentru o radere delicată în zonele sensibile

Pieptene de tuns pentru coafarea zonei inghinale



Epilator compact HP6423/00

Repere Specificaţii

Mâner ergonomic

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta

şi ajută la îndepărtarea confortabilă a părului.

Şi şi arată excelent!

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri delicate de

epilare care îndepărtează chiar şi firele de păr

de 0,5 mm fără senzaţia de smulgere.

Cap de epilare lavabil

Acest epilator dispune de un cap de epilare

lavabil. Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet

de apă, pentru o igienă mai bună

Sistem de epilare eficient

Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea

netedă şi curată timp de mai multe săptămâni

Cap de ras

Capul de radere urmează contururile zonei

inghinale sau axilare pentru o radere precisă.

Piepteni pentru tuns

Utilizează pieptenele de tuns pe capul de

radere pentru tăierea firelor mai lungi înainte

de epilare sau pentru tunderea zonei inghinale.

Husă de călătorie

Husă de călătorie pentru depozitare şi

transport.

 

Accesorii

Cap de ras

Piepteni pentru tuns

Perie de curăţat

Husă: Husă de bază

Uşor de utilizat

Mâner: Ergonomic

Cap de epilare lavabil

Caracteristici

Setări de viteză: 2 setări

Performanţă

Discuri pentru epilare: Discuri de epilare

delicate

Sistem de epilare: Sistem de epilare eficient

Alimentare

Tensiune: 13 V

Service

Garanţie: 2 ani garanţie

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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