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Pro celé tělo s holicí hlavou

 

HP6512

Pro vždy hladkou pokožku
Odstraňuje chloupky na celé týdny, pečuje o vaši pokožku

Vyzkoušejte epilaci s novým systémem epilátoru Philips, který odstraňuje

chloupky od kořínků a zaručuje tak hladkou pokožku na celé týdny (nikoliv jen

dny), ale zároveň je k pokožce šetrný. Dodává se společně s jedinečnou sadou

příslušenství pro první použití, která zaručuje nejlepší výsledky.

Optimálně snadné použití

Nástavec pro nadzvedávání chloupků a masáž

Holí, zastřihuje a tvaruje ochlupení na citlivých částech těla

Zvolte si správnou rychlost podle vlastních potřeb

Plně omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

Pohodlí pokožky

Mezi jednotlivými epilacemi proveďte peeling

Tento systém epilace odstraní chloupky krátké 0,5 mm

Pro jemnou epilaci utište svou pokožku pomocí ledové rukavice



Epilátor HP6512/00

Přednosti

Peelingová rukavice

Krouživými pohyby s peelingovou rukavicí

jemně masírujte kůži, a tím zároveň odstraňujte

odumřelé kožní buňky. Dosáhnete krásně

hladké pokožky a minimalizujete výskyt

zarostlých chloupků.

Nástavec pro nadzvedávání chloupků a

masáž

Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že

nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a

uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň

mnohem jemnější.

Hypoalergenní

Navíc hypoalergenní kotoučky zaručují

optimální hygienu.

Ledová rukavice

Ledová rukavice díky uklidňujícím vlastnostem

ledu dopřeje pokožce ihned po epilaci

uvolnění a minimalizuje podráždění

Holicí hlava se zastřihovaním pro oblast třísel

Nástavec na holicí hlavě dokonale sleduje

obrysy linie třísel nebo podpaží a umožňuje

tak přesné a hladké oholení. Je dodáván

s přídavným hřebenem, který slouží

k odstranění delších chloupků před epilací

nebo holením oblasti třísel.

Dva rychlostní stupně

Tento epilátor má dvě nastavení rychlosti.

Rychlost 1 pro mimořádně jemnou epilaci a

rychlost 2 pro mimořádně efektivní epilaci

Omyvatelná epilační hlava

Pro optimální hygienu sejměte hlavu a omyjte

ji pod tekoucí vodou
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Specifikace

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Pouzdro pro skladování: Ano

Technické údaje

Napětí: 100–240 V

Spotřeba elektrické energie: 7,5 W

Počet kotoučků: 21

Počet záchytných bodů: 20

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 600

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Úroveň hlasitosti

Úroveň hlasitosti: 72 dBa
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