
 

Epileringsset i
begränsad utgåva

HP6540

Alltid redo för fest!
Epilator för en silkeslen hud på några minuter

Få silkeslen hud med det här nya epileringssetet i begränsad utgåva. Med en snabb och effektiv epilator, en

precisionsepilator för känsliga områden och en lyxig pincett för ögonbrynsstyling är du alltid redo för fest.

Värdefulla lösningar för värdefulla kroppsdelar

Sladdlös miniepilator för exakta detaljer

Lyxig tillbehörspincett med ljus och spegel

Släta ben länge

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Två hastighetsinställningar för skonsam epilering och maximal prestanda

Praktisk hantering

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Ökad hygien och enkel rengöring

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Särskilt anpassad för epilering av känsliga områden

För epilering av områden som är svåra att komma åt



Epileringsset i begränsad utgåva HP6540/00

Funktioner Specifikationer

Effektivt epileringssystem

Den här epilatorn har ett effektivt

epileringssystem som gör huden len och

stubbfri i flera veckor

Ergonomiskt grepp

Den rundade formen ligger skönt i handen för

bekväm hårborttagning. Och dessutom är den

snygg!

Två hastighetsinställningar

Extra hastighetsinställning för tunna hårstrån

och svåråtkomliga områden

Tvättbart epileringshuvud

Den här epilatorn har ett tvättbart

epileringshuvud som du kan rengöra under

rinnande vatten för bättre hygien

Sladdlös precisionsepilator

En värdefull lösning för värdefulla kroppsdelar.

Smidig, varsam precisionsepilator, perfekt för

känsliga områden och på resan.

Smarta pincetter

Pincett i elegant fodral med inbyggd lampa

och spegel – idealisk för ögonbrynsplockning

 

Garanti

2 år

Tekniska specifikationer

Spänning: 120–240 V

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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