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Avrundede plater fjerner hårene

uten å lugge huden

Gled deg over langvarig glatthet med Satinelle-epilatoren fra Philips. Fjerner

skånsomt hår så korte som 0,5 mm ved roten. Hårfri i opptil fire uker. Fem tilbehør

er inkludert.

Ta vare på kroppen din

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden.

Praktisk epilering

Vaskbart epileringshode for bedre renslighet og enkel rengjøring.

Hastighet 1 for skånsom epilering og hastighet 2 for maksimal ytelse.

Tilbehør

Bikinitrimmerhodet gir presis trimming av bikiniområdet.

Bikinitrimmerkam for å frisere bikiniområdet.

Skjærehode medfølger for tett barbering av sensitive områder.

Eksfolieringshanske for å forhindre inngrodde hår

Oppbevaringsetui for ekstra anvendelighet

Rengjøringsbørste for å fjerne løse hår fra epilatorplatene



Epilator HP6425/01

Høydepunkter Spesifikasjoner

Skånsomme pinsetter

Care Edition-epilatoren fra Philips har

avrundede, skånsomme pinsetter som fjerner

hårene uten å lugge huden.

Vaskbart epileringshode

Det er enkelt å holde epilatoren ren.

Epileringshodet kan vaskes. Ta det av, og skyll

det i vann.

To hastighetsinnstillinger

Care Edition-epilatoren fra Philips har to

hastighetsinnstillinger. Ønsker du en skånsom

epileringsopplevelse, velger du hastighet 1.

Hastighet 2 gir deg maksimal ytelse.

Bikinitrimmerhode

Bikinitrimmerhodet trimmer håret ned til

0,5 mm for et jevnt resultat.

Bikinitrimmerkam

Lek deg med ulike lengder. Klikk

trimmekammen på plass på

bikinitrimmerhodet, og trim hårene til 4 mm.

Skjærehode

Care Edition-epilatoren fra Philips leveres med

et ekstra skjærehode, slik at du får tett

barbering av sensitive områder. Den avrundede

formen følger konturene til bikinilinjen og

armhulene for tett og enkel barbering.

Eksfolieringshanske

Hvis du gjør sirkulære bevegelser med

eksfolieringshansken, masserer du huden

skånsomt samtidig som du fjerner døde

hudceller. Dette gir vakker, glatt hud og

forhindrer inngrodde hår.

Oppbevaringsetui

Oppbevaringsetui – slik at du har alt på ett

sted.

Rengjøringsbørste

En liten rengjøringsbørste følger med for å

rengjøre epilatoren og fjerne løse hår fra

epileringshodet. Den grove, presise busten gjør

det enkelt å børste vekk selv de minste hårene.

 

Funksjoner

Skånsomme pinsetter

Unike epileringsplater

To hastighetsinnstillinger

Vaskbart epileringshode

Ergonomisk håndtak

To års garanti

Tilbehør

Skjærehode

Bikinitrimmerhode

Rengjøringsbørste

Eksfolieringshanske

Smarte pinsetter

Oppbevaringsetui

Tekniske data

Antall bærepunkter: 20

Antall pinsetter: 21

Trekk/sek hastighet 1: 600

Trekk/sek hastighet 2: 733

Spenningsadapter: 13 V / 400 mA

Spenningsenhet: 13 V
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