
 

Kit para depilação
edição limitada

HP6540

Sempre pronta!
Depilador para uma pele macia e acetinada em minutos

Aproveite a maciez Satin em sua pele com o novo kit para depilação corporal edição limitada. Esteja sempre

pronta com um depilador rápido e eficiente, específico para áreas sensíveis e com pinças inteligentes e

sofisticadas para moldar suas sobrancelhas.

Soluções incríveis para áreas do corpo especiais

Minidepilador sem fio para uma depilação precisa

Pinça de luxo portáteis com luz e espelho

Pernas macias por mais tempo

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Dois ajustes de velocidade p/ depilação suave e desempenho máx.

Prático manuseio

Alça ergonômica para uso confortável

Higiene extra e fácil limpeza

Cabeça de depilação lavável para uma super-higiene e fácil limpeza

Desenvolvido para áreas sensíveis

Para uma depilação precisa nas regiões mais difíceis de alcançar



Kit para depilação edição limitada HP6540/00

Destaques Especificações

Sistema de depilação eficiente

Este depilador é equipado com um sistema

eficiente de depilação que deixa sua pele lisa

e depilada por semanas

Alça ergonômica

Além de moderno, o formato arredondado

encaixa perfeitamente na mão para prática

remoção de pelos!

Dois ajustes de velocidade

Ajuste de velocidade extra para depilar pelos

finos e áreas difíceis de alcançar

Cabeça de depilação lavável

Este depilador tem uma cabeça de depilação

lavável. Isto permite que você limpe a cabeça

de depilação sob água corrente para total

higiene

Depilador preciso sem fio

Solução ideal para as regiões sensíveis do

corpo. Elegante, este depilador de precisão é

ideal para remover suavemente os pelos em

áreas sensíveis e para levar nas viagens.

Pinças inteligentes

Pinça com elegante estojo, luz led integrada e

espelho: perfeita para as sobrancelhas

 

Garantia

2 anos

Especificações técnicas

Voltagem: 120 a 240 V

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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