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Pro celé tělo

 

HP6541/00

Šetrný způsob, jak mít zářivou pokožku
Pro použití za mokra i sucha

Užívejte si pocit hladké pokožky s novou limitovanou edicí epilátoru pro mokrý

i suchý provoz. Obsahuje epilátor SatinSoft, který šetrně odstraňuje i ty

nejjemnější chloupky, a přesný epilátor, který je ideální na citlivé oblasti. Použití za

mokra i sucha!

Hladká pokožka

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Rychlost 1 pro šetrnou epilaci, rychlost 2 pro maximální účinnost

Pohodlná epilace

Přesný epilátor je napájen bateriemi (baterie AA)

Jemně a přesně odstraňuje chloupky v citlivých oblastech

Příslušenství

Možnost plně omývat oba epilátory zajišťuje dokonalou hygienu

Pohodlná epilace

Pro použití bez kabelu až 30 minut, 1 hodina rychlého dobíjení

Jemnější epilace dosáhnete při použití ve sprše



Epilační sada – limitovaná edice HP6541/00

Přednosti Specifikace

Miniepilátor na baterie

Přesný epilátor je napájen bateriemi (baterie

AA).

Použití bez kabelu

Pro použití bez kabelu až 30 minut, 1 hodina

rychlého dobíjení

Plně omyvatelný

Možnost plně omývat oba epilátory zajišťuje

dokonalou hygienu.

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují 0,5mm chloupky, aniž by

tahali za pokožku.

Přesný epilátor

Přesný epilátor pro mokrý i suchý provoz je

speciálně navržen k odstraňování chloupků

z těžko dostupných oblastí, jako je linie třísel

nebo podpaží. Lze jej používat na mokro i na

sucho a epilace s ním je příjemná.

Dva rychlostní stupně

Tento epilátor má dvě nastavení rychlosti.

Rychlost 1 pro mimořádně jemnou epilaci a

rychlost 2 pro mimořádně efektivní epilaci

Mokré a suché použití

Navržen k použití v teplé vodě. Teplá voda

uvolňuje a uklidňuje. Teplo zlepšuje cirkulaci

krve, epilace je pohodlnější a pokožka při ní

tolik netrpí.

 

Snadné použití

Použití bez kabelu: Ano

Čištění: Plně omyvatelný

Funkce

2 nastavení rychlosti: Ano

Jemné pinzetové kotouče: Ano

Mokré a suché použití: Ano

Řešení pro citlivé partie

Přesný epilátor: Ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 20

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 666

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Napětí: 3,6 V

Baterie přesného epilátoru: 2 x AA

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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