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Balíček pro péči o krásu

 

HP6542/00

Balíček pro péči o krásu
Dopřejte své pokožce a vlasům speciální péči

Rozmazlujte se speciálním balíčkem pro péči o krásu. Obsahuje epilátor Satin Soft se systémem péče o pleť,

luxusní peelingový kartáček a vysoušeč vlasů Salon Essential s šetrným nastavením teploty.

Pohodlná epilace

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Odstraňte chloupky dlouhé pouhých 0,5 mm

Dvourychlostní nastavení pro šetrnou epilaci a maximální výkon

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Příslušenství

Luxusní peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku

Nástavec na citlivé partie na oblast bikin a podpaží

Pohodlné pouzdro pro snadné skladování

Krásně upravené vlasy

Šetrné vysoušení o příkonu 1 500 W

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Integrovaná tryska pro efektivnější vysoušení

Sklopná rukojeť pro snadné přenášení
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Přednosti

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují 0,5mm chloupky, aniž by

tahali za pokožku.

Jedinečné epilační disky

Jedinečné epilační disky odstraní chloupky

dlouhé pouhého 0,5 mm.

Dva rychlostní stupně

Mimořádně rychlé nastavení pro tenké

chloupky a těžko přístupné oblasti

Luxusní peelingový kartáček

Jedinečný design společnosti Philips, který

zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění

optimální hygieny. Dokonale padne do ruky,

takže se s ním za všech okolností dobře

manipuluje, a lze jej používat pro mokrý

i suchý provoz.

Nástavec pro citlivé oblasti

Speciálně uzpůsobeno pro citlivější pokožku.

Nástavec kryje vnější disky epilátoru, čímž je

dosaženo jemnější epilace v citlivých

oblastech.

Praktické pouzdro

Malé pouzdro pro snadné skladování.

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

Hlava je odnímatelná a omyvatelná pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

Šetrné vysoušení o příkonu 1 500 W

Tento 1 500W vysoušeč vlasů je zdrojem

optimálního proudu vzduchu a umožňuje

jemné každodenní vysoušení se skvělými

výsledky.

ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při

vysoušení a nabízí další ochranu před

přehříváním vlasů. Se stejně výkonným

prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky

pečujícím způsobem.

Efektivní integrovaná tryska

Jedinečný vysoušeč vlasů, kde je tryska

integrována do jeho hladkého designu – pro

maximálně účinné vysoušení.

Sklopná rukojeť

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné

rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní

vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do

nejmenších prostorů a který lze vzít téměř

kamkoli.
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Specifikace

Funkce

Vysoušeč vlasů: 2letá záruka, Impuls

chladného vzduchu, Sklopná rukojeť, Poutko

pro zavěšení, Otočný kabel

Epilátor: Jemné pinzetové kotouče, Jedinečné

epilační disky, 2 nastavení rychlosti, Kabelové

připojení, Omyvatelná epilační hlava, 2letá

záruka

Příslušenství

Epilátor: Peelingový kartáček, Nástavec pro

citlivé oblasti, Praktické pouzdro

Technické údaje (epilátor)

Počet záchytných bodů: 20

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 666

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Napěťový adaptér: 13 V / 400 mA

Zařízení s napětím: 3,6 V

Technické údaje (vysoušeč vlasů)

Barva/povrch: Bílá – broskvová

Délka kabelu: 1,5 m

Příkon: 1 500 W
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