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Комплект за разкрасяване
Специална грижа за кожата и косата ви

Поглезете се със специалния Комплект за разкрасяване. Включва епилатор за сатенена мекота със система за грижа за кожата,

луксозна ексфолираща четка и сешоар за коса salon essential с щадяща настройка на температурата.

Удобно епилиране

Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата

Премахват и късите косъмчета с дължина 0,5 мм

Две настройки за скорост за нежно епилиране и максимален резултат

Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и лесно почистване

Аксесоари

Луксозната ексфолираща четка разкрива дори по-сияйна кожа

Капаче за чувствителни зони - за бикини линията и подмишниците

Удобен калъф за лесно съхранение

Красиво оформена прическа

1500 W щадяща мощност при сушене

Температурна настройка ThermoProtect

Вграден накрайник за по-ефективно сушене

Сгъваема дръжка за лесно пренасяне
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Акценти

Нежни епилиращи дискове

Този епилатор има нежни епилиращи дискове, които

отстраняват дори косъмчета с дължина 0,5 мм, без

да опъват кожата.

Уникални епилиращи дискове

Уникалните епилиращи дискове премахват и късите

косъмчета с дължина 0,5 мм.

Две скорости

Специална настройка за скорост, за тънки косъмчета

и труднодостъпни места

Луксозна ексфолираща четка

Уникален дизайн от Philips с хипоалергенни

косъмчета за оптимална хигиена. Приляга идеално в

ръката ви за оптимално боравене при всякакви

условия и може да се използва на мокро и сухо.

Приставка за чувствителни зони

Специално приспособено за по-деликатната кожа.

Капачето покрива външните епилиращи дискове за

по-нежно епилиране на чувствителните зони.

Удобен калъф

Малък калъф за лесно съхранение.

Миеща се епилираща глава

Този епилатор има миеща се епилираща глава. Тя

може да бъде отделена и почистена под течаща вода

за по-добра хигиена

1500 W щадяща мощност на сешоара

Този сешоар с мощност 1500 W създава оптимално

ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване,

даващи прекрасен резултат всеки ден.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect ви дава оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя

получавате най-добрите резултати, като щадите

косата си.

Ефективен вграден накрайник

Уникален сешоар, при който накрайникът е вграден в

аеродинамичния дизайн за максимална ефективност

при сушене.

Сгъваема дръжка

Този сешоар има предимството на сгъваемата

дръжка. Това го прави малък и компактен, а също и

лесен за побиране и в най-тясното пространство, за

да можете да го вземете практически навсякъде.
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Спецификации

Характеристики

Сешоар: 2 години гаранция, Студена струя, Сгъваема

дръжка, Халка за окачване, Въртящ се кабел

Епилатор: Нежни епилиращи дискове, Уникални

епилиращи дискове, 2 настройки за скорост,

Използване със захранване от ел. мрежа, Миеща се

епилираща глава, 2 години гаранция

Аксесоари

Епилатор: Четка за ексфолиране, Приставка за

чувствителни зони, Удобен калъф

Технически характеристики (епилатор)

Брой точки за захващане: 20

Брой дискове: 21

Издърпващи движения/сек., скорост 1: 666

Издърпващи движения/сек., скорост 2: 733

Издърпващи движения/сек., скорост 2: 733

Напрежение – адаптер:

13 V / 400 mA

Напрежение за захранване на устройството: 3,6V

Технически данни (сешоар)

Цвят/покритие: Бяло-Праскова

Дължина на кабела: 1,5 м

Мощност: 1500 W
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