
 

Limited edition
epileerset

HP6540

Altijd perfect resultaat!
Epileerapparaat voor een satijnzachte huid in slechts enkele minuten

Geniet van een satijnzachte huid met deze nieuwe limited edition epileerset voor het hele lichaam. U ziet er altijd

op uw best uit dankzij de snelle en efficiënte epilator, de precisie-epilator voor gevoelige lichaamsdelen en de

luxueuze Smart Tweezers voor de perfecte wenkbrauwen.

Voelbaar goede oplossingen voor gevoelige lichaamsdelen

Snoerloze mini-epilator voor het bijwerken van details

Inclusief luxe reispincet met licht en spiegel

Langdurig gladde benen

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel

Twee snelheidsstanden voor een zachte epilatie en een optimaal resultaat

Optimaal gebruiksgemak

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

Optimale hygiëne en eenvoudige reiniging

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Ontworpen voor gevoelige gebieden

Voor nauwkeurig epileren op moeilijk te bereiken plaatsen



Limited edition epileerset HP6540/00

Kenmerken Specificaties

Efficiënt epileersysteem

Deze epilator is uitgerust met een efficiënt

epileersysteem waardoor uw huid wekenlang

zacht en glad blijft

Ergonomische handgreep

De afgeronde vorm past perfect in uw hand

zodat u comfortabel haar kunt verwijderen.

Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!

Twee snelheidsstanden

Extra snelheidskeuze voor dunne haren en

moeilijk bereikbare plekken

Afspoelbaar epileerhoofd

Deze epilator heeft een afspoelbaar

epileerhoofd. Zo kunt u het epileerhoofd

schoonmaken onder de kraan voor betere

hygiëne

Snoerloze precisie-epilator

Een voelbaar goede oplossing voor gevoelige

lichaamsdelen. Slanke epilator voor

precisieresultaten, ideaal voor gevoelige

lichaamsdelen en voor op reis.

Pincet

Pincet in elegant etui met geïntegreerde

verlichting en spiegel, ideaal voor de

wenkbrauwen

 

Garantie

2 jaar

Technische specificaties

Voltage: 120 - 240 volt

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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