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A lekerekített tárcsák elérik szőrszálakat

a bőr húzása nélkül

Élvezze a hosszan tartó selymes bőrt a Philips Satinelle epilátornak

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

egészen a gyökerektől. Így a következő szőrtelenítés szükségességéig akár négy

hét is eltelhet. 5 tartozékkal.

Testápolás

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

Kényelmes epilálás

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

1-es sebesség: gyengéd epilálás, 2-es sebesség: maximális teljesítmény.

Tartozékok

Bikinivonal-formázó fej a bikinivonal precíz szőrtelenítéséhez.

Bikinivonal-formázófésű a bikinivonal formázásához.

Az érzékeny területek alapos borotválására kialakított borotvafej.

Bőrradírozó kesztyű a benőtt szőrszálak megelőzésére

Tárolótáska az extra kényelemért.

Tisztítókefe a tárcsákon maradt szőrszálak eltávolításához



Epilátor HP6425/01

Fénypontok Műszaki adatok

Gyengéd csipeszelő tárcsák

A Philips Care Edition epilátor lekerekített,

gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása

nélkül távolítják el a szőrszálakat.

Mosható epilálófej

Az epilátor tisztán tartása könnyű! Az

epilátorfej teljesen mosható. Vegye le és

öblítse le vízzel.

Két sebességfokozat

A Philips Care Edition epilátor két

sebességbeállítással rendelkezik. Gyengédebb

epiláláshoz használja az 1-es beállítást,

maximális teljesítményhez pedig a 2-es

beállítást.

Bikinivonal-formázó fej

Az egyenletes ápoltság elérése érdekében a

bikinivonal-formázó fej 0,5 mm hosszúra

képes levágni a szőrt.

Bikinivonal-formázó fésű

Szabadon változtatható hosszbeállítás!

Pattintsa rá a formázófésűt a bikinivonal-

formázó vágófejre, és vágja a szőrszálakat

pontosan 4 mm hosszúságúra.

Borotvafej

A Philips Care Edition epilátorához egy extra

borotvafej is tartozik az érzékeny területek

alapos borotválásért. Lekerekített alakjának

köszönhetően a fej követi a bikinivonalának és

a hónaljának a vonalát az alapos és könnyű

borotválás érdekében.

Hámlasztókesztyű

A bőrradírozó kesztyűvel körkörös mozdulatokat

végezve gyengéden masszírozhatja bőrét, és

eltávolíthatja az elhalt hámsejteket. Ezáltal

bőre tökéletesen sima lesz, és minimálisra

csökkentheti a szőrszálak benövésének

kockázatát.

Tárolótáska

Tárolótáska, mely lehetővé teszi, hogy mindent

egy helyen tároljon.

Tisztítókefe

Az epilátor tökéletes tisztításához egy kis

tisztító kefét is mellékeltünk, hogy könnyen

eltávolíthassa a szőrszálakat az epilátorfejről. A

precíz sörtékkel a legrövidebb hajszálakat is

könnyű kikefélni

Jellemzők

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Egyedülálló tárcsák

2 sebességfokozat

Mosható epilálófej

Ergonomikus markolat

2 év garancia

Tartozékok

Borotvafej

Bikinivonal-formázó fej

Tisztítókefe

Hámlasztókesztyű

Tárolótáska

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 20

Tárcsaszám: 21

Másodpercenkénti műveletszám 1-es

sebességnél: 600

Másodpercenkénti műveletszám 2-es

sebességnél: 733

Adapter feszültsége: 13 V / 400 mA

Készülék feszültsége: 13 V
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