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Til hele kroppen

 

HP6541/00

Den blide vej til strålende hud
Til våd og tør brug

Oplev følelsen af glat hud med det nye Wet & Dry-epileringssæt i begrænset

udgave. Det leveres med en SatinSoft-epilator, som forsigtigt fjerner selv de fineste

hår, og en præcisionsepilator, perfekt til følsomme områder. Brug våd eller tør!

Glat hud

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Hastighed 1 til blid epilering, hastighed 2 til optimale resultater

Behagelig epilering

Præcisionsepilatoren er batteridrevet (AA batterier)

Fjerner hår i følsomme områder med blid præcision

Tilbehør

Begge epilatorer er fuldt vaskbare, hvilket giver perfekt hygiejne

Praktisk epilering

Til ledningsfri brug i op til 30 minutter med 1 times hurtig genopladning

Brug i brusebadet for en mere beroligende epilering



Epileringssæt i begrænset udgave HP6541/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Batteridrevet miniepilator

Præcisionsepilatoren er batteridrevet (AA

batterier).

Trådløs brug

Til ledningsfri brug i op til 30 minutter med 1

times hurtig genopladning

Vaskbar

Begge epilatorer er fuldt vaskbare, hvilket giver

perfekt hygiejne.

Blide pincetskiver

Epilatoren har blide pincetskiver, der kan fjerne

hår helt ned til 0,5 mm uden at trække i huden.

Præcisionsepilator

Wet & Dry-præcisionsepilatoren er særligt

designet til at fjerne hår på områder, der er

vanskelige at nå, som f.eks. bikinilinjen eller

armhuler. Den kan anvendes til våd og tør brug

for en mere beroligende epilering.

To hastighedsindstillinger

Epilatoren har to hastighedsindstillinger.

Hastighed 1 for ekstra nænsom epilering og

hastighed 2 til ekstra effektiv epilering

Våd og tør brug

Designet til brug i varmt vand. Varmt vand er

afslappende og beroligende. Varmen forbedrer

blodcirkulationen og giver en mere behagelig

oplevelse og en mindre følsom hud.

 

Brugervenlig

Trådløs brug

Rengøring: Vaskbar

Funktioner

2 hastighedsindstillinger

Blide pincetskiver

Våd og tør brug

Løsninger til følsomme områder

Præcisionsepilator

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 20

Antal pincetskiver: 21

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 666

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 733

Spænding: 3,6 V

Batterier til præcisionsepilator: 2x AA

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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