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Tüm vücut

 

HP6541/00

Parlak bir cilde kavuşmanın kolay yolu
Islak ve kuru kullanım için

Bu yeni sınırlı sayıdaki Islak ve Kuru epilatör seti ile pürüzsüz bir cildin keyfini

çıkarın. Bu epilatör, en ince tüyleri bile alabilen SatinSoft epilatör ve hassas

bölgeleriniz için mükemmel olan hassas epilatör ile birlikte gelir. Islak ve kuru

olarak kullanabilirsiniz!

Pürüzsüz cilt

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Hassas epilasyon için 1. hız, maksimum performans için 2. hız

Konforlu epilasyon

Hassas epilatör pille çalışır (AA pil)

Hassas bölgelerdeki tüyleri nazikçe alır

Aksesuarlar

Mükemmel hijyen sağlamak için iki epilatör de tamamen yıkanabilir

Kolay epilasyon

1 saat hızlı şarj ile 30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

Daha rahatlatıcı bir epilasyon seansı için duşta kullanım



Özel üretim epilasyon seti HP6541/00

Özellikler Teknik Özellikler

Pille çalışan mini epilatör

Hassas epilatör pille çalışır (AA pil).

Kablosuz kullanım

1 saat hızlı şarj ile 30 dakikaya kadar kablosuz

kullanım

Tamamen yıkanabilir

Mükemmel hijyen sağlamak için iki epilatör de

tamamen yıkanabilir.

Hassas cımbız diskler

Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme

hissi olmadan alan hassas cımbız disklere

sahiptir.

Hassas epilatör

Islak ve Kuru kullanımlı hassas epilatör bikini

bölgesi ve koltuk altı gibi ulaşılması zor

bölgelerdeki tüyleri almak için özel olarak

tasarlanmıştır. Daha rahatlatıcı bir epilasyon

seansı için ıslak ve kuru olarak kullanılabilir.

İki hızlı ayar

Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını

ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da

etkili epilasyon için kullanabilirsiniz

Islak ve Kuru kullanım

Sıcak suda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sıcak suyun rahatlatıcı ve dinlendirici bir etkisi

vardır. Isı kan dolaşımını hızlandırarak cildin

daha az tahriş olmasını sağlar ve daha rahat

bir deneyim sunar.

 

Kullanım kolaylığı

Kablosuz kullanım

Temizleme: Tamamen yıkanabilir

Özellikler

2 hız ayarı

Hassas cımbız diskler

Islak ve Kuru kullanım

Hassas bölge çözümleri

Hassas epilatör

Teknik spesifikasyonlar

Yakalama noktası sayısı: 20

Disk sayısı: 21

Çekme hareketi/saniye hız 1: 666

Çekme hareketi/saniye hız 2: 733

Gerilim: 3,6 volt

Hassas epilatör pilleri: 2x AA

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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