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Pyöristetyt levyt poistavat

karvoja eivätkä nipistä

Philips Satinelle -epilaattorin ansiosta voit nauttia sileästä ihosta jopa neljä

viikkoa. Poistaa hellävaraisesti jopa 0,5 mm:n ihokarvat juurineen. Mukana 5

lisätarviketta.

Pidä huolta kehostasi

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Kätevä epilointi

Pestävä epilointipää on huippuhygieeninen ja helppo puhdistaa.

Nopeusasetus 1 hellävaraiseen ja nopeusasetus 2 erittäin tehokkaaseen epilointiin.

Lisätarvikkeet

Bikiniajopään avulla siistit bikinirajat tarkasti.

Ohjauskampa bikinirajan muotoiluun.

Oma ajopää herkkien ihoalueiden tarkkaan ajoon.

Kuorintakäsine ehkäisee ihokarvojen kasvamista sisäänpäin

Kätevä säilytyspussi.

Puhdistusharjalla voit poistaa irtonaiset ihokarvat epilaattorilevyistä.



Epilaattori HP6425/01

Kohokohdat Tekniset tiedot

Hellävaraiset epilointilevyt

Philips Care Edition -epilaattorin pyöristetyt

epilointilevyt poistavat karvoja hellävaraisesti

eivätkä nipistä ihoa.

Pestävä epilointipää

Epilaattorin puhdistaminen on helppoa, sillä

epilointipään voi irrottaa ja pestä vesihanan

alla.

Kaksi nopeusasetusta

Philips Care Edition -epilaattorissa on kaksi

nopeusasetusta: asetus 1 hellävaraiseen ajoon

ja asetus 2 erittäin tehokkaaseen epilointiin.

Bikiniajopää

Bikiniajopää ajaa karvat 0,5 mm:n pituisiksi,

jolloin tuloksena on tasaisen siisti lopputulos.

Bikinirajan trimmauskampa

Kokeile eri pituuksia! Bikinirajan

trimmauskammalla voit lyhentää ihokarvat

4 mm:n pituuteen.

Ajopää

Philips Care Edition -epilaattorissa on

lisävarusteena oma ajopää herkkien

ihoalueiden ajoon. Pyöristetty ajopää

myötäilee bikinirajojen ja kainaloiden muotoja

ja poistaa karvat helposti ja tarkasti.

Kuorintakäsine

Ihon hierominen kuorintakäsineellä pyörivin

liikkein rentouttaa ja poistaa kuolleita

ihosoluja. Tämä pitää ihon kauniin pehmeänä

ja ehkäisee ihokarvojen kasvamista

sisäänpäin.

Säilytyspussi

Säilytyspussi helpottaa osien säilyttämistä

yhdessä paikassa.

Puhdistusharja

Laitteen mukaan toimitetaan pieni

puhdistusharja, jolla voi puhdistaa

epilointipään irtonaisista karvoista. Jäykillä

harjaksilla pienimmätkin karvat on helppo

harjata tarkasti pois.

 

Ominaisuudet

Hellävaraiset epilointilevyt

Ainutlaatuiset epilointilevyt

2 nopeusasetusta

Pestävä epilointipää

Ergonominen muotoilu

2 vuoden takuu

Lisätarvikkeet

Ajopää

Bikiniajopää

Puhdistusharja

Kuorintakäsine

Smart Tweezers -valopinsetit

Säilytyspussi

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 20

Levyjen määrä: 21

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 600

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 733

Jännitteen muuntaja: 13 V / 400 mA

Laitteen jännite: 13 V
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