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De rundade skivorna fångar upp hårstråna

utan att dra i huden

Få varaktigt len hud med Philips Satinelle-epilator. Den tar varsamt bort hårstrån

så korta som 0,5 mm ända från roten. Ger hårfri hud i upp till fyra veckor. Fem

tillbehör medföljer.

Ta hand om kroppen

Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden.

Bekväm epilering

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring.

Hastighet 1 för skonsam epilering, hastighet 2 för maximal prestanda.

Tillbehör

Med trimmerhuvudet för bikinilinjen kan du precisionstrimma bikinilinjen.

Trimkam för styling av bikinilinjen.

Rakhuvud medföljer för en slät rakning på känsliga områden.

Exfolieringshandske för att förhindra inåtväxta hårstrån

Förvaringsfodral för extra bekvämlighet.

Rengöringsborste för att ta bort lösa hårstrån från epileringsskivorna



Epilator HP6425/01

Funktioner Specifikationer

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Philips Care Edition-epilatorn har rundade

skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i

huden.

Tvättbart epileringshuvud

Det är enkelt att hålla epilatorn ren!

Epilatorhuvudet är tvättbart. Ta loss det och

skölj under rinnande vatten.

Två hastighetsinställningar

Philips Care Edition-epilatorn har två

hastighetsinställningar. För en mer skonsam

epilering väljer du hastighet 1, medan

hastighet 2 ger dig maximal prestanda.

Trimmerhuvud för bikinilinjen

För en jämn välvårdad look trimmar

trimmerhuvudet för bikinilinjen håret ned till

0,5 mm.

Trimkam för bikinilinjen

Lek med längder! Sätt fast trimkammen på

trimmerhuvudet för bikinilinjen och trimma hår

i bikinilinjen till 4 mm.

Rakhuvud

Philips Care Edition -epilatorn levereras med

ett extra rakhuvud för en slät rakning i känsliga

områden. Den rundade formen följer

bikinilinjens och armhålornas konturer för en

slät och enkel rakning.

Exfolieringshandske

Genom cirkelrörelser med exfolieringshandsken

masserar du skonsamt huden och tar bort döda

hudceller samtidigt. På så sätt får du vacker,

len hud och förhindrar uppkomsten av inåtväxta

hårstrån.

Förvaringsfodral

Förvaringsfodral så att du kan förvara allt på ett

ställe.

Rengöringsborste

För att hålla epilatorn perfekt ren medföljer en

liten rengöringsborste så att du kan ta bort lösa

hårstrån från epilatorhuvudet. De hårda, exakta

borststråna gör det enkelt att få bort även de

minsta hårstråna.

 

Funktioner

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Unika epileringsskivor

2 hastighetsinställningar

Tvättbart epileringshuvud

Ergonomiskt grepp

2 års garanti

Tillbehör

Rakhuvud

Trimmerhuvud för bikinilinjen

Rengöringsborste

Exfolieringshandske

Förvaringsfodral

Tekniska data

Antal uppfångningspunkter: 20

Antal skivor: 21

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 600

Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733

Spänning, adapter: 13 V / 400 mA

Spänningsenhet: 13 V
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