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Kaunis iho hellävaraisesti
Kuiva- ja märkäajoon

Nauti sileästä ihosta uuden Wet & Dry -epilaattoripakkauksen avulla. Pakkaus on

saatavana vain rajoitetun ajan, ja se sisältää kaksi epilaattoria: SatinSoft-

epilaattori poistaa hellävaraisesti pienimmätkin ihokarvat ja tarkkuusepilaattori

poistaa karvat herkiltä ihoalueilta. Laitteita voi käyttää sekä kuivalla että märällä

iholla.

Sileä iho

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Nopeusasetus 1 hellävaraiseen ja nopeusasetus 2 erittäin tehokkaaseen epilointiin

Miellyttävää epilointia

Tarkkuusepilaattori toimii paristoilla (AA)

Poistaa ihokarvat herkiltä alueilta tarkasti ja hellävaraisesti

Lisätarvikkeet

Molemmat epilaattorit voi pestä, joten ne ovat hygieenisiä

Kätevä epilointi

1 tunnin latauksella jopa 30 minuuttia käyttöaikaa

Käytä suihkussa, niin iho ärsyyntyy vähemmän



Epilointipakkaus, rajoitettu määrä HP6541/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Paristokäyttöinen miniepilaattori

Tarkkuusepilaattori toimii paristoilla (AA).

Johdoton käyttö

1 tunnin latauksella jopa 30 minuuttia

käyttöaikaa

Täysin pestävä

Molemmat epilaattorit voi pestä, joten ne ovat

hygieenisiä.

Hellävaraiset epilointilevyt

Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt

poistavat jopa 0,5 mm:n ihokarvat ärsyttämättä

ihoa.

Tarkkuusepilaattori

Wet & Dry -tarkkuusepilaattori on suunniteltu

poistamaan ihokarvoja hankalilta alueilta,

kuten bikinirajasta ja kainaloista. Laitetta voi

käyttää kuivalle tai märälle iholle, eikä se

aiheuta ihoärsytystä.

Kaksi nopeusasetusta

Epilaattorissa on kaksi nopeusasetusta. Erittäin

hellävaraiseen epilointiin nopeusasetus 1 ja

erittäin tehokkaaseen epilointiin nopeusasetus

2.

Kuiva- ja märkäajoon

Laite on suunniteltu käytettäväksi lämpimässä

vedessä. Lämmin vesi rentouttaa ja rauhoittaa.

Lämpö parantaa verenkiertoa, joten epilointi

tuntuu mukavammalta.

 

Helppokäyttöinen

Johdoton käyttö

Puhdistaminen: Täysin pestävä

Ominaisuudet

2 nopeusasetusta

Hellävaraiset epilointilevyt

Kuiva- ja märkäajo

Herkkien ihoalueiden ratkaisut

Tarkkuusepilaattori

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 20

Levyjen määrä: 21

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 666

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 733

Jännite: 3,6 V

Precision-epilaattorin paristot: 2 x AA

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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