
Συσκευή αποτρίχωσης

SatinSoft

  Wet & Dry

5 εξαρτήματα

με σύστημα τεντώματος του

δέρματος

 

HP6523/02

Ήπια, αλλά αποτελεσματική αποτρίχωση
με απαλούς αποτριχωτικούς δίσκους και 5 αξεσουάρ

Η αποτριχωτική μας μηχανή SatinSoft διαθέτει απαλούς αποτριχωτικούς δίσκους και

μοναδικό σύστημα τεντώματος της επιδερμίδας, ώστε να προστατεύει το υγρό ή βρεγμένο

δέρμα από τα τραβήγματα. Διαθέτει επίσης ξυριστική κεφαλή με χτένα τριμαρίσματος και

κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές.

Ήπια, αλλά αποτελεσματική χρήση

Οι απαλοί αποτριχωτικοί δίσκοι αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Το σύστημα τεντώματος διατηρεί το δέρμα σας σταθερό κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης

Πάνω από 700 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο για γρήγορη αποτρίχωση

Εύκολη χρήση

Ασύρματα

Επιλέξτε τη σωστή ταχύτητα ανάλογα με τις ανάγκες σας!

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε υγρή ή στεγνή επιδερμίδα, μέσα και έξω από το ντους.

Συνοδεύεται από θήκη για εύκολη αποθήκευση

Έξυπνες λύσεις

Καπάκι για τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Με ένα μόνο κλικ, η αποτριχωτική συσκευή μετατρέπεται σε ξυριστική μηχανή
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Χαρακτηριστικά

Απαλοί αποτριχωτικοί δίσκοι

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει απαλούς

αποτριχωτικούς δίσκους που αφαιρούν τρίχες

μήκους μόλις 0,5 χιλ. χωρίς να ταλαιπωρούν το

δέρμα.

Ασύρματα

Έως και 30 λεπτά χρήση χωρίς καλώδιο, γρήγορη

επαναφόρτιση σε 1 μόλις ώρα

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

Ταχύτητα 1 για εξαιρετικά απαλή αποτρίχωση και

ταχύτητα 2 για πιο αποτελεσματική αποτρίχωση.

Σύστημα τεντώματος του δέρματος

Ένα πρωτοποριακό χαρακτηριστικό που διατηρεί το

δέρμα σας σταθερό κάτω από την αποτριχωτική

κεφαλή. Οι γυναίκες το προτιμούν για λιγότερο

επώδυνη αποτρίχωση.**

Κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές

Αυτή η συσκευή έχει επιπλέον κάλυμμα, ειδικά

σχεδιασμένο για απαλή αποτρίχωση ακόμα στις

περιοχές όπου η επιδερμίδα είναι πιο λεπτή, όπως

μπικίνι και μασχάλες.

Θήκη

Συνοδεύεται από μια θήκη για να αποθηκεύετε τη

μηχανή μαζί με τα αξεσουάρ της.

733 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο

Πάνω από 700 κινήσεις ανά δευτερόλεπτο για

αποτελεσματική αποτρίχωση.

Για υγρή και στεγνή χρήση

Για άνετη χρήση στο μπάνιο ή ακόμα κι ενώ

παρακολουθείτε τηλεόραση.

Ξυριστική κεφαλή με χτένα

Αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή που ακολουθεί

απόλυτα το περίγραμμα της γραμμής του μπικίνι ή

της μασχάλης για βαθύ και απαλό ξύρισμα.

Διατίθεται με χτένα τριμαρίσματος.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

Αξεσουάρ

Ηλεκτρική ξυριστική κεφαλή: με χτένα τριμαρίσματος

Σύστημα τεντώματος δέρματος

Κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές

Θήκη φύλαξης

Βούρτσα καθαρισμού

Αποτρίχωση με άνεση

Ασύρματα

Σύστημα τεντώματος δέρματος

Ευκολία στη χρήση

Για υγρή και στεγνή χρήση

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 20

Αριθμός δίσκων: 21

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 666

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 733

Τάση: 3,6 volt
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