
 

Set de epilare ediţie
limitată

HP6540

Petrecerea perfectă întotdeauna!
Epilator pentru o piele delicată ca mătasea în doar câteva minute

Bucuraţi-vă de o piele fină ca mătasea cu noul set de epilare pentru întregul corp în ediţie limitată. Fiţi

întotdeauna pregătite de petrecere cu epilatorul rapid şi eficient, de precizie, pentru zone sensibile, şi pensetele

inteligente de lux pentru a da stil sprâncenelor dvs.

Soluţie preţioasă pentru părţile preţioase ale corpului

Mini-epilator fără fir pentru detalii precise

Pensete suplimentare portabile de lux cu lumină şi oglindă

Picioare netede un timp îndelungat

Sistemul eficient de epilare smulge firul de păr de la rădăcină

Două setări de viteză pentru o epilare delicată şi un maximum de performanţă

Utilizare confortabilă

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Mai multă igienă şi curăţare uşoară

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Conceput pentru zonele sensibile

Pentru epilare precisă în zonele greu accesibile



Set de epilare ediţie limitată HP6540/00

Repere Specificaţii

Sistem de epilare eficient

Acest epilator este echipat cu un sistem

eficient de epilare care vă lasă pielea netedă

şi curată timp de mai multe săptămâni

Mâner ergonomic

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna

dvs., pentru îndepărtarea confortabilă a părului.

Şi arată excelent!

Două setări de viteză

Setare de viteză suplimentară pentru firele

subţiri şi zonele greu accesibile

Cap de epilare lavabil

Acest epilator dispune de un cap de epilare

lavabil. Acest lucru vă permite să curăţaţi capul

de epilare sub jet de apă, pentru o igienă mai

bună

Epilator de precizie fără fir

O soluţie preţioasă pentru zone preţioase ale

corpului. Epilator suplu, delicat şi precis, ideal

pentru zonele sensibile şi pentru călătorii.

Pensete inteligente

Pensete într-o carcasă elegantă, cu lumină şi

oglindă integrate, ideal pentru sprâncene

 

Garanţie

2 ani

Specificaţii tehnice

Tensiune: 120-240 V

 

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑06‑03

Versiune: 2.0.1

EAN: 08 71010 38264 91

www.philips.com

http://www.philips.com/

