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Kulaté disky zachycují chloupky,

žádné tahání pokožky

Vychutnejte si dlouhotrvající hladkost s epilátorem Philips Satinelle. Jemně

odstraňuje chloupky krátké pouhých 0,5 mm přímo od kořínků. Zajistí vám

pokožku bez chloupků až na čtyři týdny. Součástí balení je 5 kusů příslušenství.

Péče pro vaše tělo

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku.

Pohodlná epilace

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snadné čištění.

Rychlost 1 pro šetrnou epilaci, rychlost 2 pro maximální účinnost.

Příslušenství

Zastřihovací hlava pro oblast třísel umožňuje přesné zastřihování oblasti třísel.

Hřeben zastřihovače oblasti třísel pro úpravu oblasti bikin.

Součástí balení je holicí hlava pro hladké oholení citlivých míst.

Peelingové rukavice pro omezení zarůstání chloupků

Úložné pouzdro pro větší pohodlí

Čisticí kartáček pro odstranění uvolněných chloupků z disků epilátoru



Epilátor HP6425/01

Přednosti Specifikace

Jemné pinzetové kotouče

Epilátor Philips z edice Care je vybaven

oblými, jemnými pinzetovými kotouči, které

odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku.

Omyvatelná epilační hlava

Čištění epilátoru je zcela snadné. Epilační

hlava je plně omyvatelná. Stačí ji odpojit a

opláchnout pod vodou.

Dva rychlostní stupně

Epilátor Philips z edice Care má 2 rychlosti.

Pro šetrnou epilaci slouží rychlost č. 1, rychlost

č. 2 vám zajistí maximální výkon.

Zastřihovací hlava pro oblast třísel

Pro ještě upravenější vzhled slouží zastřihovač

pro oblast třísel, který zastřihne chloupky na

délku 0,5 mm.

Hřeben zastřihovače oblasti třísel

Hrajte si s délkou! Nasaďte zastřihovací hřeben

na zastřihovací hlavu pro oblast třísel a přesně

zastřihněte chloupky v oblasti třísel na délku

4 mm.

Holicí hlava

Epilátor Philips z edice Care je vybaven

přídavnou holicí hlavou pro hladké oholení

citlivých partií. Její zaoblený tvar kopíruje

kontury linií třísel a podpaží a zajišťuje hladké

a snadné oholení.

Peelingová rukavice

Krouživými pohyby s peelingovou rukavicí

jemně masírujte kůži, a tím zároveň odstraňujte

odumřelé kožní buňky. Dosáhnete krásně

hladké pokožky a zabráníte výskytu zarostlých

chloupků.

Pouzdro pro skladování

Úložné pouzdro, abyste mohli vše uložit na

jednom místě.

Čisticí kartáček

Součástí balení je i čisticí kartáček pro

důkladné vyčištění epilátoru. Pomocí kartáčku

s pevnými a přesnými štětinami odstraníte

volné chloupky z epilační hlavy a snadno

vyčistíte i ty nejmenší chloupky.

 

Funkce

Jemné pinzetové kotouče: Ano

Jedinečné epilační disky: Ano

2 nastavení rychlosti: Ano

Omyvatelná epilační hlava: Ano

Ergonomická rukojeť: Ano

2letá záruka: Ano

Příslušenství

Holicí hlava: Ano

Zastřihovací hlava pro oblast třísel: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Peelingová rukavice: Ano

Inteligentní pinzeta: Ano

Pouzdro pro skladování: Ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 20

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 600

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Napěťový adaptér: 13 V / 400 mA

Zařízení s napětím: 13 V
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