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Delikatna, a jednocześnie skuteczna depilacja

dzięki delikatnym dyskom depilującym i 5 akcesoriom

Wyposażony w delikatne dyski depilujące i wyjątkową nasadkę do napinania

skóry depilator SatinSoft chroni skórę przez ciągnięciem i zapewnia delikatną

depilację na mokro i na sucho. Jest również wyposażony w głowicę golącą,

nasadkę do przycinania i nasadkę do delikatnych miejsc.

Delikatne, a jednocześnie skuteczne działanie

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Nasadka do napinania skóry sprawia, że skóra jest naprężona podczas depilacji

Ponad 700 ruchów pęsety na sekundę umożliwia szybką depilację

Wygodne użytkowanie

Sieć bezprzewodowa

Wybierz odpowiednie ustawienie prędkości w zależności od potrzeb!

Depilatora można używać na mokro lub na sucho, również pod prysznicem.

W zestawie etui ułatwiające przechowywanie

Inteligentne rozwiązania

Nasadka do delikatnych miejsc zapewnia łagodną depilację

Wystarczy jedno kliknięcie, aby depilator stał się golarką



Depilator HP6523/02

Zalety

Delikatne dyski depilujące

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski

depilujące, które usuwają włoski o długości

nawet 0,5 mm bez pociągania za skórę.

Sieć bezprzewodowa

Zapewnia do 30 minut bezprzewodowej

depilacji, szybkie ładowanie w 1 godzinę

2 ustawienia prędkości

Prędkość nr 1 do bardzo delikatnej depilacji lub

prędkość nr 2 do bardzo skutecznej depilacji.

Nasadka do napinania skóry

Innowacyjna funkcja, która sprawia, że skóra

jest napięta, gdy przesuwa się po niej głowica

depilująca. Jest ona wybierana przez kobiety,

aby depilacja była mniej bolesna.**

Nasadka do delikatnych miejsc

Depilator jest wyposażony w nasadkę do

delikatnych miejsc. Zaprojektowana specjalnie

do depilacji wrażliwych partii ciała, umożliwia

delikatniejszą depilację.

Etui

Do zestawu dołączono etui, które umożliwia

przechowywanie depilatora ze wszystkimi

akcesoriami.

733 ruchów pęsety na sekundę

Ponad 700 ruchów pęsety na sekundę

umożliwia skuteczną depilację.

Możliwość używania na sucho i na mokro

Wygodna depilacja pod prysznicem lub

podczas oglądania telewizji.

Głowica goląca z nasadką grzebieniową

Zdejmowana głowica goląca dopasowuje się

do kształtu okolic bikini i pach, zapewniając

dokładne i gładkie golenie. W zestawie

znajduje się nasadka do przycinania.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Właściwości

2 ustawienia prędkości

Akcesoria

Elektryczna głowica goląca: z nasadką do

przycinania

Nasadka do napinania skóry

Nasadka do delikatnych miejsc

Etui do przechowywania

Szczoteczka do czyszczenia

Wygodna depilacja

Sieć bezprzewodowa

Nasadka do napinania skóry

Łatwa obsługa

Możliwość używania na sucho i na mokro

Dane techniczne

Liczba punktów chwytania włosków: 20

Liczba dysków: 21

Liczba czynności wyrywania/sekundę 1: 666

Liczba czynności wyrywania/sekundę 2: 733

Napięcie: 3,6 V
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