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HP6519/01 Élvezze a szatén érintését
Skin Care rendszerrel rendelkező epilátor

A Philips SatinSoft epilátor bőrvédő rendszerének köszönhetően megóvja bőrét a

kellemetlen feszülő érzéstől és teljes körű higiéniai védelmet biztosít. Precíziós

sapkával az érzékeny területekhez.

Gyönyörű bőr

Hámlasztókefe a bőr ragyogásának fokozására.

A rezgő masszázsrendszer stimulálja a bőrt

Sima bőr

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Kényelmes epilálás

Igénye szerint állítsa be a megfelelő sebességet

A teljes mértékben lemosható epilálófej optimális higiénét biztosít

Megoldás az érzékeny területekre

Precíziós sapka az érzékeny bőrhöz



Epilátor HP6519/01

Fénypontok Műszaki adatok

Hámlasztókefe

Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát

biztosító hipoallergén tárcsákkal, továbbá a

vizesen és szárazon is használható készülék

tökéletesen illeszkedik a kézbe, így minden

körülmények között biztos fogást nyújt.

Masszírozó tartozék

A gyengéden rezgő masszázsrendszer

stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé

téve az epilálást.

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal

rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül

távolítják el a szőrszálakat.

Két sebességfokozat

Az epilátor két sebességbeállítással

rendelkezik. Az 1. sebességfokozat a különösen

gyengéd epiláláshoz, a 2. sebességfokozat a

rendkívül hatékony epiláláshoz

Precíziós sapka

Az epilátor precíziós sapkával rendelkezik. Ez a

különösen érzékeny bőrre tervezett sapka

finomabb szőrtelenítést tesz lehetővé az

érzékeny területeken is

Lemosható fej

A fej lecsatolható, és folyó víz alatt

megtisztítható a jobb higiénia érdekében.

 

Jellemzők

2 sebességfokozat

Tartozékok

Tisztítókefe

Precíziós sapka

Tárolótáska

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 20

Tárcsaszám: 21

Másodpercenkénti műveletszám 1: 666

Másodpercenkénti műveletszám 2: 733

Feszültség: 13 V

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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