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Zaokrąglone dyski wyłapują włosy

bez pociągania za skórę

Depilator Philips Satinelle zapewnia długotrwałą gładkość skóry. Delikatnie usuwa

włoski, o długości nawet 0,5 mm, wraz z cebulkami, dzięki czemu skóra może

pozostać gładka przez cztery tygodnie. W zestawie 5 akcesoriów.

Zadbaj o swoje ciało

Delikatne dyski depilujące usuwają włosy bez pociągania za skórę.

Wygodna depilacja

Zmywalna głowica depilująca zapewnia higieniczne i łatwe czyszczenie.

Prędkość 1 — delikatna depilacja; prędkość 2 — depilacja z maks. wydajnością.

Akcesoria

Głowica do przycinania okolic bikini umożliwia precyzyjne przycinanie w tym

miejscu.

Nasadka trymera do okolic bikini umożliwia modelowanie tego obszaru.

W zestawie głowica goląca umożliwiająca dokładne golenie wrażliwych obszarów.

Rękawica złuszczająca zapobiega wrastaniu włosków

Etui do przechowywania zapewnia dodatkową wygodę.

Szczoteczka do czyszczenia służy do usuwania włosów z dysków depilujących



Depilator HP6425/01

Zalety Dane techniczne

Delikatne dyski depilujące

Depilator Philips Care Edition ma zaokrąglone,

delikatne dyski depilujące, które usuwają

włosy bez pociągania za skórę.

Głowica depilująca z możliwością mycia

Utrzymanie depilatora w czystości jest łatwe!

Głowicę depilatora można myć w wodzie.

Odłącz ją i opłucz pod wodą.

Dwa poziomy prędkości

Depilator Philips Care Edition ma 2 ustawienia

prędkości. Aby uzyskać delikatniejszą

depilację, należy wybrać prędkość 1; z kolei

prędkość 2 zapewnia maksymalną wydajność.

Głowica do przycinania okolic bikini

Aby uzyskać efekt równego przycięcia, głowica

do przycinania okolic bikini skraca włoski do

długości 0,5 mm.

Nasadka trymera do okolic bikini

Wypróbuj różne długości! Nałóż nasadkę do

przycinania na głowicę do przycinania okolic

bikini i precyzyjnie przytnij włoski do długości

4 mm.

Głowica goląca

Depilator Philips Care Edition jest wyposażony

w dodatkową głowicę golącą, która umożliwia

łatwe golenie wrażliwych obszarów. Jej

zaokrąglony kształt dostosowuje się do

kształtów okolic bikini i pach, zapewniając

dokładne i łatwe golenie.

Rękawica złuszczająca

Wykonując okrężne ruchy rękawicą

złuszczającą, delikatnie masujesz skórę i

usuwasz martwe komórki skóry. Zapewnia to

piękną, gładką skórę i zapobiega powstawaniu

wrastających włosków.

Etui do przechowywania

Etui umożliwia przechowywanie wszystkiego

w jednym miejscu.

Szczoteczka do czyszczenia

W zestawie znajduje się szczoteczka

umożliwiająca dokładne czyszczenie i

usuwanie włosów z głowicy depilatora.

Twarde, precyzyjne włókna pozwalają łatwo

usunąć nawet najdrobniejsze włoski.

Właściwości

Delikatne dyski depilujące

Wyjątkowe dyski depilujące

2 ustawienia prędkości

Głowica depilująca z możliwością mycia

Ergonomiczny uchwyt

2 lata gwarancji

Akcesoria

Głowica goląca

Głowica do przycinania okolic bikini

Szczoteczka do czyszczenia

Rękawica złuszczająca

Etui do przechowywania

Dane techniczne

Liczba punktów chwytania włosków: 20

Liczba dysków: 21

Liczba czynności wyrywania/sekundę —

prędkość 1: 600

Liczba czynności wyrywania/sekundę —

prędkość 2: 733

Napięcie zasilacza: 13 V / 400 mA

Napięcie urządzenia: 13 V
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