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Hele kroppen, med skær

 

HP6512

Altid glat hud
Hårfjerning, der holder i ugevis, samt plejer din hud

Prøv epilering med dette nye Philips-epilatorsystem, der fjerner hår ved rødderne,

så du får glat hud i ugevis (ikke dage), og er mildt mod huden. Udstyret med et

enestående udvalg af tilbehør til førstegangsbrugere, så de kan opnå de bedste

resultater

Optimal brugervenlighed

Hårløftnings- og massagetilbehør

Barberer, trimmer og former på følsomme områder

Vælg den rette hastighed afhængigt af dit behov

Fuldt vaskbart epilatorhoved giver bedre hygiejne

Blid mod huden

Eksfolier mellem epileringer

Dette epileringssystem fjerner hår på helt ned til 0,5 mm

Berolig huden med ishandsken for en skånsom epilering
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Vigtigste nyheder

Eksfolieringshandske

Når du foretager cirkelbevægelser med

eksfolieringshandsken, masserer du forsigtigt

huden og fjerner samtidig døde hudceller. Det

giver smuk, jævn hud og reducerer indgroede

hår

Hårløftnings- og massagetilbehør

Løfter selv de korte hår for en ekstra tæt

epilering og får huden til at slappe af, så du på

samme tid får en mere nænsom hårfjerning.

Allergivenlig

Og de allergivenlige diske sikrer optimal

hygiejne.

Ishandske

Ishandsken med lindrende egenskaber får

huden til at slappe af umiddelbart efter

epilering og minimerer irritation

Skærhoved med bikinitrimmer

Tilbehør til skærhovedet, der følger konturen af

din bikinilinje eller armhuler og giver en tæt og

glat barbering. Leveres med en ekstra kam til at

barbere de længste hår inden epilering eller til

at trimme bikiniområdet.

To hastighedsindstillinger

Epilatoren har to hastighedsindstillinger.

Hastighed 1 for ekstra nænsom epilering og

hastighed 2 til ekstra effektiv epilering

Vaskbart epilatorhoved

Hovedet kan tages af og skylles under

vandhanen for bedre hygiejne
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Specifikationer

Tilbehør

Rensebørste

Opbevaringsetui

Tekniske specifikationer

Spænding: 100-240 V

Strømforbrug: 7,5 W

Antal pincetskiver: 21

Antal udtrækningspunkter: 20

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 600

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 733

Lydniveau

Lydniveau: 72 dBa
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