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SatinSoft

 

Våt og tørr

Fem tilbehør

med hudstrammer

 

HP6523/02

Skånsom og effektiv epilering
med skånsomme pinsetter og fem tilbehør

SatinSoft-epilatoren med skånsomme pinsetter og en unik hudstrammer beskytter

huden mot lugging og gir skånsom epilering. Kan brukes våt og tørr. Den har også

et skjærehode med trimmekam og et deksel for følsomme områder.

Skånsom og effektiv

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Hudstrammeren holder huden fast under epileringen

Over 700 pinsettbevegelser per sekund for rask epilering

Lett å bruke

Trådløs

Velg hastigheten som passer til ditt behov.

Kan brukes både våt og tørr i og utenfor dusjen.

Leveres med et etui for enkel oppbevaring

Smarte løsninger

Deksel for følsomme områder

Epilatoren gjøres om til en barbermaskin med bare ett klikk
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Høydepunkter

Skånsomme pinsetter

Epilatoren har skånsomme pinsetter for å fjerne

hår så korte som 0,5 mm uten å trekke i huden.

Trådløs

Opptil 30 minutters trådløs epilering, rask

opplading på én time

To hastighetsinnstillinger

Hastighet 1 for ekstra skånsom epilering og

hastighet 2 for ekstra effektiv epilering.

Hudstrammeren

En nyskapende funksjon som holder huden

fast når epileringshodet passerer. Foretrukket av

kvinner fordi den sørger for mindre smertefull

epilering**

Deksel for følsomme områder

Epilatoren har et presisjonshode for sensitive

områder. Spesielt utviklet for mer sensitiv hud,

som gjør det mulig med skånsom epilering på

følsomme områder

Veske

Leveres med et etui for oppbevaring av

epilatoren og alt tilbehøret.

733 pinsettbevegelser per sekund

Over 700 pinsettbevegelser per sekund for

effektiv epilering.

Våt og tørr bruk

For komfortabel bruk når du dusjer eller mens

du ser på TV.

Skjærehode med kam

Det avtakbare skjærehodet følger konturene i

bikinilinjen og i armhulen perfekt og gir en tett

og jevn barbering. Leveres med trimmekam.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Tilbehør

Elektrisk skjærehode: med trimmekam

Hudstrekker

Deksel for følsomme områder

Oppbevaringsetui

Rengjøringsbørste

Komfortabel epilering

Trådløs

Hudstrekker

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 20

Antall pinsetter: 21

Trekk/sekund hastighet 1: 666

Trekk/sekund hastighet 2: 733

Spenning: 3,6 V

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑07‑05

Versjon: 2.6.1

EAN: 08 71010 37197 62

www.philips.com

http://www.philips.com/

