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Den behagelige måten å få vakker hud
Kan brukes våt og tørr

Nyt følelsen av myk hud med det nye epilatorsettet Wet & Dry, som kommer i

begrenset antall. Det leveres med SatinSoft-epilatoren som skånsomt fjerner selv

fine hår, og en presisjonsepilator som passer perfekt for de sensitive områdene.

Kan brukes våt og tørr.

Glatt hud

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Hastighet 1 for skånsom epilering og hastighet 2 for maksimal ytelse

Komfortabel epilering

Presisjonsepilatoren er batteridrevet (AA-batterier)

Fjerner hår i sensitive områder med skånsom presisjon

Tilbehør

Begge epilatorene kan vaskes, for perfekt renslighet

Praktisk epilering

For trådløs bruk opptil 30 minutter, med en times rask lading

Kan brukes i dusjen for en beroligende epileringsøkt



Epileringssett i begrenset antall HP6541/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Batteridrevet miniepilator

Presisjonsepilatoren er batteridrevet (AA-

batterier).

Ledningsfri bruk

For trådløs bruk opptil 30 minutter, med

en times rask lading

Alt kan vaskes

Begge epilatorene kan vaskes, for perfekt

renslighet

Skånsomme pinsetter

Epilatoren har skånsomme pinsetter for å fjerne

hår så korte som 0,5 mm uten å trekke i huden.

Presisjonsepilator

Presisjonsepilatoren for våt og tørr behandling

er spesielt utformet for å fjerne hår fra områder

det er vanskelig å komme til, som bikinilinjen

eller armhulene. Kan brukes både vått og tørt

for en beroligende epileringsøkt.

To hastighetsinnstillinger

Epilatoren har to hastighetsinnstillinger.

Hastighet 1 for ekstra skånsom epilering og

hastighet 2 for ekstra effektiv epilering

Til våt og tørr bruk

Utformet for å brukes i varmt vann. Varmt vann

er avslappende og beroligende. Varmen

forbedrer blodsirkulasjonen, du får en

behageligere opplevelse og behandlingen er

mindre sensitiv for huden.

 

Enkel i bruk

Ledningsfri bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Skånsomme pinsetter

Til våt og tørr bruk

Løsninger for sensitive områder

Presisjonsepilator

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 20

Antall pinsetter: 21

Trekk/sekund hastighet 1: 666

Trekk/sekund hastighet 2: 733

Spenning: 3,6 V

Batterier til presisjonsepilator: 2 x AA

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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