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SatinSoft

 
Mokrý a suchý provoz

5 kusů příslušenství

s napínačem pokožky

 

HP6523/02

Jemná, ale přesto efektivní epilace
s jemnými pinzetovými kotouči a 5 kusy příslušenství

Náš epilátor SatinSoft s jemnými pinzetovými kotouči a unikátním napínačem

pokožky zabraňuje tahání pokožky a nabízí šetrnou epilaci mokré i suché

pokožky. Součástí balení je také holicí hlava se zastřihovacím hřebenem

a nástavcem pro citlivé oblasti.

Jemná, ale efektivní

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Díky napínači pokožky je kůže při epilaci rovná a pevná

Rychlá epilace díky více než 700 pohybům pinzety za sekundu

Snadné použití

Bezdrátová

Zvolte si správnou rychlost podle vlastních potřeb!

Mokré či suché použití ve sprše i mimo ni.

Dodává se s pouzdrem pro snadné uskladnění

Chytrá řešení

Nástavec pro citlivé partie a jemnou pokožku

Stačí jedno cvaknutí a z epilátoru se stane holicí strojek



Epilátor HP6523/02

Přednosti

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují 0,5mm chloupky, aniž by

tahali za pokožku.

Bezdrátová

Až 30 minut bezdrátové epilace a rychlé

1hodinové nabíjení

2 nastavení rychlosti

Rychlost 1 pro zvlášť jemnou epilaci a

rychlost 2 pro zvlášť efektivní epilaci.

Napínač pokožky

Inovativní prvek, který udržuje při přejíždění

epilační hlavou kůži napnutou a ženy mu

dávají přednost kvůli méně bolestivé epilaci**

Nástavec pro citlivé oblasti

Tento epilátor má nástavec pro citlivé oblasti.

Je určen zejména pro citlivější pokožku,

umožňuje jemnou epilaci v citlivých oblastech

Pouzdro

Dodává se s pouzdrem, které umožní uskladnit

epilátor i s celým příslušenstvím.

733 pohybů pinzety za sekundu

Účinná epilace díky více než 700 pohybům

pinzety za sekundu.

Mokré a suché použití

Pro pohodlné použití při sprchování nebo při

sledování televize.

Holicí hlava se hřebenem

Odpojitelná holicí hlava dokonale kopíruje

kontury vaší linie bikin či podpaždí

a zanechává je dokonale a hladce oholené.

Vybavena zastřihovacím hřebenem.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Funkce

2 nastavení rychlosti: Ano

Příslušenství

Elektrická holicí hlava: se zastřihovacím

hřebenem

Napínač pokožky: Ano

Nástavec pro citlivé oblasti: Ano

Pouzdro pro skladování: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Pohodlná epilace

Bezdrátová: Ano

Napínač pokožky: Ano

Snadné použití

Mokré a suché použití: Ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 20

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 666

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Napětí: 3,6 V
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