
Епилатор
 

Care Edition

KeraBody

 

HP6425/01

Закръглените дискове улавят косъмчетата,

без да щипят кожата

Радвайте се на дълготрайна гладкост с епилатора Philips Satinelle. Нежно отстранява и

късите косъмчета, едва 0,5 мм, от корен. За гладка кожа до четири седмици. Включва 5

приставки.

Грижа за тялото Ви

Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата.

Удобно епилиране

Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и лесно почистване.

Скорост 1 за нежна епилация, скорост 2 за максимална ефективност.

Аксесоари

Глава за прецизно подстригване на бикини зоната.

Гребен за главата за подстригване на бикини линия за оформяне на бикини зоната.

Бръснеща глава за гладко бръснене на чувствителните зони.

Ексфолираща ръкавица за предотвратяване на врасналите косъмчета

Калъф за съхранение за по-голямо удобство.

Четка за почистване на космите от епилиращите дискове



Епилатор HP6425/01

Акценти Спецификации

Нежни епилиращи дискове

Епилаторът Philips Care Edition има нежни закръглени

епилиращи дискове, които премахват косъмчетата,

без да опъват кожата.

Миеща се епилираща глава

Поддържането на епилатора чист е лесно! Главата на

епилатора е изцяло миеща се. Отделете и

изплакнете на течаща вода.

Две скорости

Епилаторът Philips Care Edition има 2 настройки на

скоростта. За по-нежно епилиране изберете скорост

1, докато скорост 2 ви дава максимална ефективност.

Глава за подстригване на бикини линия

За равномерно поддържан вид главата за

подстригване на бикини линия отрязва косъмчетата

до 0,5 мм.

Гребен за подстригване на бикини линия

Експериментирайте с дължините! Поставете гребена

за подстригване върху главата за подстригване на

бикини линията и подрязвайте прецизно косъмчетата

в бикини зоната с дължина от 4 мм.

Бръснеща глава

Епилаторът Philips Care Edition е снабден с

допълнителна бръснеща глава за гладко бръснене на

чувствителните зони. Закръглената й форма следва

контурите на бикини линията и подмишниците ви за

лесно и гладко бръснене.

Ръкавица за ексфолиране

Като правите кръгови движения с ръкавицата за

ексфолиране, нежно масажирате кожата си и

премахвате едновременно с това мъртвите кожни

клетки. Това прави кожата красива и гладка и

предотвратява образуването на враснали косъмчета.

Калъф за съхранение

Калъф за съхранение, за да можете да съхранявате

всичко на едно място.

Четка за почистване

За идеално почистване на епилатора е приложена

малка четчица за почистване, която премахва

падналите косъмчета от главата на епилатора.

Твърдите, прецизни косъмчета улесняват

изчеткването дори на най-късите косъмчета.

 

Характеристики

Нежни епилиращи дискове

Уникални епилиращи дискове

2 настройки за скорост

Миеща се епилираща глава

Ергономично захващане

2 години гаранция

Аксесоари

Бръснеща глава

Глава за подстригване на бикини линия

Четка за почистване

Ръкавица за ексфолиране

Калъф за съхранение

Технически данни

Брой точки за захващане: 20

Брой дискове: 21

Издърпващи движения/сек., скорост 1: 600

Издърпващи движения/сек., скорост 2: 733

Напрежение – адаптер:

13 V / 400 mA

Напрежение за захранване на устройството: 13 V
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