
 

Epileringssæt i
begrænset udgave

HP6540

Altid perfekt til fest!
Epilator til en silkeblød hud på få minutter

Få silkeblød hud med dette nye epileringssæt i begrænset udgave til hele kroppen. Vær altid perfekt til fest

takket være en hurtig og effektiv epilator, præcisionsepilator til følsomme områder og luksus-pincetter til styling

af øjenbrynene.

Perfekte løsninger til dyrebare kropsdele

Ledningsfri miniepilator til præcise detaljer

Ekstra luksuspincetter med lys og spejl

Glatte ben - længe

Effektivt epileringssystem, der trækker hårene ud med rod

To hastighedsindstillinger til blid epilering og maks. ydelse

Praktisk håndtering

Profileret, ergonomisk greb for komfortabel brug

Ekstra hygiejne og nem rengøring

Vaskbart epilatorhoved for bedre hygiejne og nem rengøring

Designet til følsomme områder

Til præcis epilering på steder, der er svære at nå
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Vigtigste nyheder Specifikationer

Effektivt epileringssystem

Epilatoren er udstyret med et effektivt

epileringssystem og efterlader huden glat og

stubbefri i ugevis

Ergonomisk greb

Den afrundede form passer perfekt i hånden og

giver behagelig hårfjernelse. Og den ser også

godt ud!

To hastighedsindstillinger

Ekstra hastighedsindstilling til tynde hår og

steder, der er svære at nå

Vaskbart epileringshoved

Epilatoren har et vaskbart epilatorhoved. Det

betyder, at du kan rengøre epilatorhovedet

under rindende vand for bedre hygiejne

Ledningsfri præcisionsepilator

En perfekt løsning til dyrebare kropsdele. En

lille, blid præcisionsepilator til følsomme

områder og til brug på rejser.

Smarte pincetter

Pincetter i elegant æske med indbygget lys og

spejl, ideel til øjenbrynene.

 

Garanti

2 år

Tekniske specifikationer

Spænding: 120 - 240 V

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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