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Zaoblené disky zachytia

chĺpky, nie pokožku

Vychutnajte si dlhotrvajúcu hladkosť, ktorú prináša epilátor Philips Satinelle.

Jemne odstraňuje chĺpky dlhé len 0,5 mm aj s korienkom. Pre hladkú pokožku

bez chĺpkov až na štyri týždne. Súčasťou balenia je aj 5 kusov príslušenstva.

Starostlivosť o telo

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky.

Príjemná epilácia

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie.

Rýchlosť 1 pre šetrnú epiláciu, rýchlosť 2 pre mimoriadnu účinnosť.

Príslušenstvo

Hlava na zastrihávanie v oblasti bikín umožňuje precízne zastrihávanie.

Hrebeňový nástavec na tvarovanie v oblasti bikín.

Holiaca hlava na hladké oholenie v citlivých oblastiach.

Exfoliačná rukavica proti vrastaniu chĺpkov

Puzdro s príslušenstvom pre viac pohodlia.

Čistiaca kefka na odstraňovanie zachytených chĺpkov z epilačných diskov



Epilátor HP6425/01

Hlavné prvky Technické údaje

Jemné epilačné disky

Epilátor Care Edition značky Philips má jemné

depilačné disky, ktoré odstraňujú chĺpky bez

ťahania pokožky.

Umývateľná epilačná hlava

Čistenie epilátora je veľmi jednoduché. Hlava

epilátora je plne umývateľná. Zložte hlavu

a vyčistite ju opláchnutím pod vodou.

Dve nastavenia rýchlosti

Epilátor Care Edition značky Philips má 2

nastavenia rýchlosti. Pre jemnejšiu epiláciu

nastavte rýchlosť 1. Rýchlosť 2 vám poskytne

počas epilácie maximálny výkon.

Hlava na zastrihávanie oblasti bikín

Hlava na zastrihávanie v oblasti bikín

zastriháva chĺpky až na dĺžku 0,5 mm, vďaka

čomu dosiahnete rovnomerné a elegantné

výsledky.

Hrebeňový nástavec pre oblasť bikín

Hrajte sa s dĺžkami! Nasuňte hrebeňový

nástavec na zastrihávanie na hlavu na

zastrihávanie v oblasti bikín a s presnosťou

zastrihávajte chĺpky v oblasti bikín na dĺžku

4 mm.

Holiaca hlava

Epilátor Care Edition značky Philips sa dodáva

s dodatočnou holiacou hlavou na hladké

oholenie citlivých oblastí. Zaoblený tvar

sleduje krivky pokožky v oblasti bikín

a podpazušia pre hladké a jednoduché

oholenie.

Peelingová rukavica

Pomocou exfoliačnej rukavice krúživými

pohybmi masírujete pokožku a súčasne

odstránite odumreté kožné bunky. Získate tak

nádherne hladkú pokožku a zabránite vrastaniu

chĺpkov.

Odkladacie puzdro

Puzdro, aby ste všetko mali pokope.

Čistiaca kefka

Súčasťou balenia je malá čistiaca kefka na

odstraňovanie zachytených chĺpkov z hlavy

epilátora a dokonalé vyčistenie epilátora. Ostré

a precízne štetinky umožňujú jednoduché

odstránenie aj tých najmenších chĺpkov.

Vlastnosti

Jemné epilačné disky: áno

Jedinečné epilačné disky: áno

2 nastavenia rýchlosti: áno

Umývateľná epilačná hlava: áno

Ergonomická rukoväť: áno

Dvojročná záruka: áno

Príslušenstvo

Holiaca hlava: áno

Hlava na zastrihávanie oblasti bikín: áno

Čistiaca kefka: áno

Peelingová rukavica: áno

Praktická pinzeta: áno

Odkladacie puzdro: áno

Technické údaje

Počet záchytných bodov: 20

Počet diskov: 21

Počet vytrhnutí za sekundu pri rýchlosti 1:

600

Počet vytrhnutí za sekundu pri rýchlosti 2:

733

Napätie adaptéra: 13 V/400 mA

Napätie pre zariadenie: 13 V
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