
 

Epilačná súprava v
limitovanej edícii

HP6540

Vždy pripravená na párty!
Zamatovo hladké telo za niekoľko minút

Doprajte si saténovo hladkú pokožku pomocou tejto celotelovej epilačnej súpravy v limitovanej edícii. Buďte

vždy dokonale pripravená ísť sa baviť vďaka rýchlemu a účinnému epilátoru, precíznemu epilátoru na citlivé

oblasti a luxusnej praktickej pinzete na úpravu obočia.

Jemné riešenia pre jemné časti tela

Bezšnúrový miniepilátor pre precízne výsledky

Dodatočná luxusná pinzeta so svetlom a zrkadlom

Dlhý pocit hladkých nôh

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Dve nastavenia rýchlosti pre jemnú epiláciu a maximálny výkon

Pohodlná manipulácia

Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Extra hygiena a jednoduché čistenie

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Navrhnutý pre citlivé oblasti

Na presnú epiláciu v ťažko dostupných oblastiach
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Hlavné prvky Technické údaje

Efektívny systém epilácie

Efektívny systém epilácie zanechá vašu

pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko

týždňov

Ergonomická rukoväť

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a

umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov.

Zároveň skvele vyzerá!

Dve nastavenia rýchlosti

Dodatočné nastavenie rýchlosti pre tenké

chĺpky a ťažko dostupné miesta

Umývateľná epilačná hlava

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a

jednoduché čistenie

Bezšnúrový precízny epilátor

Jemné riešenie pre jemné časti tela. Malý,

jemný a precízny epilátor ideálny pre citlivé

oblasti a na cestovanie.

Praktická pinzeta

Pinzeta v elegantnom puzdre s integrovaným

svetlom a zrkadlom, ideálna na obočie

 

Záruka

2 roky: áno

Technické špecifikácie

Napätie: 120 – 240 V

 

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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