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Een stralende huid op een aangename manier

Voor nat en droog gebruik

Geniet van een zachte huid met de nieuwe limited edition Wet & Dry-epilatorset.

Deze bevat een SatinSoft-epilator die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig

verwijdert en een precisie-epilator die ideaal is voor uw gevoelige gebieden. Voor

nat of droog gebruik!

Gladde huid

Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken

Snelheid 1 voor zachte epilering, snelheid 2 voor optimale prestatie

Comfortabel epileren

Precisie-epilator werkt op batterijen (AA-batterijen)

Verwijdert haren in de gevoelige gebieden met precisie

Accessoires

Beide epilators zijn volledig afwasbaar voor perfecte hygiëne

Handig ontharen

1 uur opladen voor 30 minuten draadloos gebruik

Geschikt voor onder de douche voor een verzachtende epileersessie



Limited edition epileerset HP6541/00

Kenmerken Specificaties

Mini-epilator werkt op batterijen

Precisie-epilator werkt op batterijen (AA-

batterijen).

Snoerloos gebruik

1 uur opladen voor 30 minuten draadloos

gebruik

Volledig afspoelbaar

Beide epilators zijn volledig afwasbaar voor

perfecte hygiëne.

Zachte pincetschijven

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om

haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de

huid te trekken.

Precisie-epilator

De precisie-epilator voor nat en droog gebruik

is speciaal ontworpen voor het ontharen van

moeilijk te bereiken gebieden zoals de

bikinilijn of de oksels. De epilator kan nat en

droog worden gebruikt voor een verzachtende

epileersessie.

Twee snelheidsstanden

Deze epilator heeft twee snelheidsinstellingen.

Snelheid 1 voor extra zacht epileren en

snelheid 2 voor extra efficiënt epileren.

Nat en droog gebruik

Ontworpen voor gebruik in warm water. Warm

water is rustgevend en verzachtend. Warmte

verbetert de bloedsomloop voor een

comfortabelere beleving en is minder gevoelig

voor de huid.

Gebruiksgemak

Snoerloos gebruik

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar

Kenmerken

2 snelheidsstanden

Zachte pincetschijven

Nat en droog gebruik

Geschikt voor gevoelige zones

Precisie-epilator

Technische specificaties

Aantal opvallende kenmerken: 20

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 666

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733

Voltage: 3,6 volt

Batterijen voor epilator: 2 x AA

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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