
Epilátor
SatinSoft

 
Holenie za mokra aj za sucha

5 druhov príslušenstva

s napínačom pokožky

 

HP6523/02

Jemná, no účinná epilácia
s jemnými depilačnými diskami a 5 doplnkami

Náš epilátor SatinSoft s jemnými depilačnými diskami a jedinečným napínačom

pokožky chráni pred bolesťou z vytrhnutia chĺpkov a poskytuje jemnú mokrú

alebo suchú epiláciu. Epilátor tiež obsahuje holiacu hlavu s hrebeňovým

nástavcom na zastrihávanie a kryt pre citlivé oblasti.

Jemné, no účinné

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Napínač pokožky udrží vašu kožu počas epilácie správne napnutú

Viac ako 700 pohybov pinziet za sekundu pre rýchlu epiláciu

Jednoduché používanie

Bez šnúry

Vyberte si tú správnu rýchlosť podľa svojich potrieb!

Na suché aj mokré použitie v sprche aj mimo nej.

Dodáva sa s puzdrom na jednoduché odloženie

Inteligentné riešenia

Kryt na citlivé oblasti pre jemnú pokožku

Stačí jediné cvaknutie a z vášho epilátora sa stane holiaci strojček



Epilátor HP6523/02

Hlavné prvky

Jemné epilačné disky

Tento epilátor je vybavený jemnými

epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky už

od dĺžky 0,5 mm bez ťahania pokožky.

Bez šnúry

Poskytuje až 30 minút bezšnúrovej epilácie a

rýchle 1-hodinové nabíjanie

2 nastavenia rýchlosti

Rýchlosť 1 pre mimoriadne hladkú epiláciu a

rýchlosť 2 pre mimoriadne účinnú epiláciu.

Napínač pokožky

Inovatívna funkcia, ktorá pri prechode epilačnej

hlavy udržiava vašu pokožku napnutú. Ženy ju

obľubujú, pretože prináša menej bolestivú

epiláciu**

Kryt pre veľmi citlivú oblasť

Tento epilátor je vybavený krytom pre citlivé

oblasti, ktorý je špeciálne prispôsobený pre

citlivejšiu pokožku. Umožňuje tak jemnú

epiláciu citlivých oblastí

Puzdro

Dodáva sa s puzdrom, do ktorého uložíte

epilátor aj všetko príslušenstvo.

733 pohybov pinziet za sekundu

Viac ako 700 pohybov pinziet za sekundu pre

efektívnu epiláciu.

Na použitie namokro aj nasucho

Na pohodlné použitie počas sprchovania alebo

pri pozeraní televízie.

Holiaca hlava s nástavcom

Odnímateľná holiaca hlava dokonale kopíruje

kontúry oblasti bikín a podpazušia na hladké a

jemné oholenie. Dodáva sa s hrebeňovým

nástavcom na zastrihávanie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Vlastnosti

2 nastavenia rýchlosti

Príslušenstvo

Elektrická holiaca hlava: s hrebeňovým

nástavcom na zastrihávanie

Nástavec na napínanie pokožky

Kryt pre veľmi citlivú oblasť

Odkladacie puzdro

Čistiaca kefka

Pohodlná epilácia

Bez šnúry

Nástavec na napínanie pokožky

Jednoduché používanie

Na suché aj mokré použitie

Technické špecifikácie

Počet záchytných bodov: 20

Počet diskov: 21

Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 1: 666

Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 2: 733

Napätie: 3,6 V
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