
Epiliatorius

SatinSoft
 

„Wet & Dry“

5 priedai

su odos patempimo įtaisu

 

HP6523/02

Švelnus ir veiksmingas epiliavimas
su švelniais pešiojimo diskais ir 5 priedais

„SatinSoft“ epiliatorius su švelniais pešiojimo diskais ir unikaliu odos patempimo

įtaisu apsaugo odą nuo tempimo ir užtikrina švelnią drėgną arba sausą epiliaciją.

Kartu pateikiama ir skutimosi galvutė su kirpimo šukomis ir jautrių vietų gaubteliu.

Švelnus ir veiksmingas

Švelnūs pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos

Odos patempimo įtaisas patempia odą epiliavimo metu

Virš 700 pinceto judesių per sekundę greitam epiliavimui

Paprasta naudoti

Belaidė

Pasirinkite tinkamą greitį pagal savo poreikius!

Rinkitės drėgnąjį epiliavimą duše arba epiliuokite sausus plaukelius.

Turi pridedamą krepšelį, kad būtų patogu laikyti

Sumanūs sprendimai

Jautrių vietų gaubtelis ypatingai odai

Vos vienu judesiu epiliatorius tampa skustuvu



Epiliatorius HP6523/02

Ypatybės

Švelnūs pešiojimo diskai

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai

pašalina net 0,5 mm ilgio plaukelius

netempdami odos.

Belaidė

Iki 30 min. trunkanti epiliacija belaidžiu būdu,

greitas 1 valandos įkrovimas

2 greičio nustatymai

1 greitis skirtas itin švelniam epiliavimui, o 2

greitis užtikrina efektyvesnį epiliavimą.

Odos patempimo įtaisas

Inovatyvi funkcija patempia odą braukiant

epiliavimo galvutę ir sumažina epiliavimo

procedūrų metu juntamą skausmą**

Jautrių vietų gaubtelis

Šiame epiliatoriuje yra specialus dangtelis,

skirtas plaukeliams pašalinti iš vietų, kuriose

oda jautresnė

Krepšelis

Turi pridedamą krepšelį, kuriame patogu laikyti

epiliatorių ir visus jo priedus.

733 pinceto judesiai per sekundę

Virš 700 pinceto judesių per sekundę

veiksmingam epiliavimui.

Drėgnas ir sausas naudojimas

Patogu naudoti duše arba žiūrint televizorių.

Skutimo galvutė su šukomis

Nuimama skutimo galvutė puikiai atkartoja

bikinio linijos ar pažastų kontūrus, todėl

skutimas tampa švarus ir lygus. Pateikiama

kartu su kirpimo šukomis.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Savybės

2 greičio nustatymai

Priedai

Elektrinė skutimo galvutė: su kirpimo šukomis

Odos patempimo įtaisas

Jautrių vietų gaubtelis

Laikymo krepšys

Valymo šepetys

Patogi epiliacija

Belaidė

Odos patempimo įtaisas

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 20

Diskų skaičius: 21

Traukimas/kitas greitis 1: 666

Traukimas/kitas greitis 2: 733

Įtampa: 3,6 V

 

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑07‑05

Versija: 2.6.1

EAN: 08 71010 37197 86

www.philips.com

http://www.philips.com/

