
 

Epilační sada –
 limitovaná edice

HP6540

Vždy dokonale připravena na večírek!
Epilátor pro saténově hladké tělo během minut

Vychutnejte si saténově hladkou pokožku s touto novou epilační sadou na celé tělo z limitované edice. Zajistí

vám trvale hladkou pokožku, neboť kombinuje funkce rychlého a výkonného epilátoru, přesného epilátoru pro

citlivé partie a luxusní inteligentní pinzetu, kterou můžete upravovat obočí.

Skvělá řešení pro skvělé části těla

Bezdrátový miniepilátor pro přesné detaily

Přídavná luxusní přenosná pinzeta se světlem a zrcátkem

Hladké nohy po dlouhou dobu

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Dvourychlostní nastavení pro šetrnou epilaci a maximální výkon

Pohodlná manipulace

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Lepší hygiena a snazší čištění

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Navrženo pro citlivé oblasti

Pro přesnou epilaci i na obtížně přístupných partiích
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Přednosti Specifikace

Efektivní epilační systém

Tento epilátor je vybaven efektivním epilačním

systémem, který zaručí, že vaše pokožka

zůstane hladká a bez strniště po týdny

Ergonomická rukojeť

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje

pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho

skvěle vypadá!

Dva rychlostní stupně

Mimořádně rychlé nastavení pro tenké

chloupky a těžko přístupné oblasti

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

To umožňuje omývat epilační hlavu pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

Přesný bezdrátový epilátor

Skvělá řešení pro skvělé části těla. Malý, jemný

a přesný epilátor je ideální pro citlivé oblasti a

pro cestování.

Inteligentní pinzeta

Pinzeta v elegantním pouzdru, s integrovaným

světlem a zrcátkem, ideální pro obočí

 

Záruka

2 roky: Ano

Technické údaje

Napětí: 120-240 V

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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