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A leggyengédebb Philips epilátor
Hosszan tartóan selymes bőr a lábakon

Jeges bőrhűsítő a hihetetlenül gyengéd szőrtelenítésért

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

A legrövidebb szőrszálakat is eltávolítja

Új kerámia epiláló rendszer

Lemosható epilálófej

Lemosható epilálófej

Lecsökkenti a szőrtelenítéssel járó kellemetlen érzést

Szonikus masszírozó rendszer

Csökkenti a bőrirritációt

Hipoallergén tárcsák



Epilátor HP6503/10

Fénypontok Műszaki adatok

Prémium jeges hűsítő, csuklós fejjel

A szabadalmaztatott jeges hűsítő óvja a bőrt és

csökkenti az epilálás okozta kellemetlen érzést.

A csuklós fej követi a test hajlatait, így

biztosítva az optimális hűtést és

fájdalomcsökkentést.

Új kerámia epiláló rendszer

Egyedülálló kerámia anyagának és

ergonomikus kivitelének köszönhetően az

epilálófej több szőrszálat képes megragadni,

így az epilálás akár 20%-kal gyorsabb. *a

Philips Satin Ice típushoz képest

A tökéletes higiénia érdekében lemosható

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás

érdekében

Szonikus masszírozó rendszer

A magas frekvenciájú masszázs lecsökkenti a

húzódás érzését

Hipoallergén tárcsák

Csökkentik az allergiás bőrirritáció veszélyét,

így kivételes gyengédséggel kímélik bőrét.

Töltőállvány tartozék

vezeték nélküli epilálás, bárhol!

 

Jellemzők

Csuklós jeges hűsítő

Szonikus masszírozó rendszer

Kerámia epiláló rendszer

2 sebességfokozat

Műszaki adatok

Áramforrás: AC-RC (fő tápellátás)

Feszültség: 100-240 V

Motor: 14 V egyenfeszültség

Áramfogyasztás: 6 W

Tárcsaszám: 13

Érintkezési pontok száma: 24

Fordulat/perc: 2500

Másodpercenkénti műveletszám: 1000

Tartozékok

Levehető borotvafej: A simább

borotválkozásért

Jeges bőrhűsítő érzékeny területekhez:

Érzékeny testfelületekhez

Szigetelő hüvely: A kényelmes kezelésért

Hámlasztófej: Kevesebb benőtt szőrszál

Luxus kialakítású tárolótáska: Tároláshoz és

védelemhez

Tisztító kefe: Az egyszerű tisztításért

Logisztikai adatok

Raklapméret: EU:, GB cm

Raklapmennyiség: EU:, GB db

Tömeg és méretek

Csomagolás

Csomagolás mérete: később kerül

meghatározásra mm

Csomagolás súlya: később kerül

meghatározásra g

A-doboz méretei: később kerül

meghatározásra mm

A-doboz tömege: később kerül

meghatározásra g

Gyűjtőcsomagolásban található mennyiség:

később kerül meghatározásra db
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