
 

Limitált kiadású
epilátorkészlet

HP6540

Mindig partira kész!
Epilátor a selymesen sima bőrért, percek alatt

Selymesen sima bőr az új, limitált kiadású, az egész testen használható epilátorkészlettel. Gyors és hatékony

epilátor, precíziós epilátor az érzékenyebb területekhez, és luxus intelligens csipeszek a szemöldök

formázásához.

Kiváló megoldások a kényes testrészekhez

Vezeték nélküli mini epilátor a precíz részletekhez

Luxus kiegészítő hordozható csipeszek beépített fénnyel és tükörrel

Hosszan tartóan sima lábak

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

Két sebességfokozat a gyengéd epilálásért és a maximális teljesítményért

Könnyed kezelhetőség

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

Tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Az érzékeny területekre tervezve

A nehezen elérhető helyek precíz epilálása érdekében



Limitált kiadású epilátorkészlet HP6540/00

Fénypontok Műszaki adatok

Hatékony epilálórendszer

Az epilátor hatékony epilálórendszerének

köszönhetően bőre hetekig sima és

borostamentes marad

Ergonomikus markolat

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést

szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul

még tetszetős is!

Két sebességfokozat

Kiegészítő sebességbeállítás a vékony

szőrszálakhoz és a nehezen elérhető

helyekhez

Mosható epilálófej

Az epilátor feje folyó víz alatt mosható a jobb

higiénia érdekében

Vezeték nélküli precíziós epilátor

Kiváló megoldás a kényes testrészekre. A

keskeny, gyengéd precíziós epilátor ideális az

érzékeny területekhez és utazáshoz is.

Intelligens csipeszek

Csipesz elegáns tokban, beépített fénnyel és

tükörrel: ideális a szemöldök formázásához

 

Garancia

2 év

Műszaki adatok

Feszültség: 120-240 V

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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