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kroppen

 

HP6512

For hud som alltid er glatt
Fjerner hår i flere uker. Tar vare på huden.

Prøv epilering med dette nye epilatorsystemet fra Philips, som fjerner hår fra

røttene, gir deg glatt hud i flere uker (ikke dager) og er skånsom mot huden. Du får

den med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere for å oppnå best

resultat

Optimalisert for enkel bruk

Hårløfter og massasje-tilbehør

Barberer, trimmer og konturerer sensitive kroppsdeler

Velg hastigheten som passer til ditt behov

Fullstendig vaskbart epileringshode for bedre hygiene

Skin Comfort

Eksfolier mellom epileringsøktene

Dette epileringssystemet fjerner hår helt ned til 0,5 mm

Lindre huden med ishansken for skånsom epilering
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Høydepunkter

Eksfolieringshanske

Hvis du gjør sirkulære bevegelser med

eksfolieringshansken, masserer du huden

skånsomt og fjerner døde hudceller samtidig.

Dette gir vakker, glatt hud og holder inngrodde

hår til et minimum

Hårløfter og massasje-tilbehør

Løfter til og med korte hår for ekstra glatt

epilering, og får huden til å slappe av for mer

skånsom hårfjerning samtidig.

Hypoallergenisk

I tillegg får du optimal hygiene med de

hypoallergeniske platene.

Ishanske

Ishansken har lindrende egenskaper og

beroliger huden like etter epileringen og

minimerer irritasjon

Skjærehode med bikinitrimmer

Skjærehodeenhet følger konturene i bikinilinjen

og i armhulen perfekt og gir en glatt og jevn

barbering. Leveres med ekstra kam til å klippe

lengre hår før epilering eller til å stusse

bikiniområdet.

To hastighetsinnstillinger

Epilatoren har to hastighetsinnstillinger.

Hastighet 1 for ekstra skånsom epilering og

hastighet 2 for ekstra effektiv epilering

Vaskbart epileringshode

Du kan ta av hodet og rengjøre det under

rennende vann for bedre hygiene
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Oppbevaringsetui

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 100–240 V

Effektforbruk: 7,5 W

Antall pinsetter: 21

Antall bærepunkter: 20

Trekk/sekund hastighet 1: 600

Trekk/sekund hastighet 2: 733

Lydnivå

Lydnivå: 72 dBa
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