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Nyd følelsen af satin
Epilator med Skin Care-system

Philips SatinSoft-epilator med Skin Care-system beskytter huden mod trækken og

maksimerer hygiejnen. Trådløs og genopladelig, så du kan bruge den nemt, lige

hvor du vil. Med kappe til følsomme områder.

Smuk hud

Eksfolieringsbørste til at afsløre endnu mere strålende hud.

Vibrerende massagestav stimulerer huden

Glat hud

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Behagelig epilering

Ledningsfri

Vælg den rette hastighed afhængigt af dit behov

Fuldt vaskbart epilatorhoved giver optimal hygiejne

Løsninger til følsomme områder

Kappe til følsomme områder



Epilator HP6520/01

Vigtigste nyheder

Eksfolieringsbørste

Unikt Philips-design, som indeholder

allergivenlige børstehår for optimal hygiejne.

Passer perfekt i din hånd for optimal

håndtering under alle forhold og kan bruges

våd og tør.

Massagetilbehør

Blidt vibrerende massagestav stimulerer og

blødgør huden, så du får en behagelig

epilering.

Blide pincetskiver

Epilatoren har blide pincetskiver for at fjerne

hår uden at trække i huden.

Ledningsfri

Op til 30 minutters trådløs epilering, hurtig 1-

times genopladning

To hastighedsindstillinger

Epilatoren har to hastighedsindstillinger.

Hastighed 1 for ekstra nænsom epilering og

hastighed 2 til ekstra effektiv epilering

Kappe til sensitive områder

Epilatoren har en præcisionskappe til

følsomme områder. Specielt tilpasset til mere

følsom hud, giver mulighed for nænsom

epilering i følsomme områder

Vaskbart epilatorhoved

Hovedet kan tages af og skylles under

vandhanen for bedre hygiejne.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.

 



Epilator HP6520/01

Specifikationer

Funktioner

2 hastighedsindstillinger

Tilbehør

Rensebørste

Kappe til sensitive områder

Opbevaringsetui

Behagelig epilering

Ledningsfri

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 20

Antal pincetskiver: 21

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 666

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 733

Spænding: 3,6 V
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