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Szépségápolási csomag
Különleges ápolás bőrének és hajának

Kényeztesse magát a különleges szépségápolási csomaggal. Tartalma: bőrvédő rendszerrel rendelkező

SatinSoft epilátor luxus hámlasztókefével és kíméletes szárítási hőmérsékletű Salon Essential hajszárítóval.

Kényelmes epilálás

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

Eltávolítják a mindössze 0,5 mm hosszú szőrszálakat is

Két sebességfokozat a gyengéd epilálásért és a maximális teljesítményért

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Tartozékok

Luxus kivitelű hámlasztókefe a bőr ragyogásának fokozására

Precíziós sapka az érzékeny bikinivonalhoz és hónaljhoz

Kényelmes tartótáska az egyszerű tárolásért

Gyönyörűen formázott haj

1500 W-os kíméletes szárítóerő

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

Beépített szűkítőfej a hatékonyabb hajszárításért

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért
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Fénypontok

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsái a bőr

húzása nélkül távolítják el a 0,5 mm hosszú

szőrszálakat.

Egyedülálló tárcsák

Az egyedülálló tárcsák eltávolítják a mindössze

0,5 mm hosszú szőrszálakat is.

Két sebességfokozat

Kiegészítő sebességbeállítás a vékony

szőrszálakhoz és a nehezen elérhető

helyekhez

Luxus kivitelű hámlasztókefe

Egyedülálló Philips kivitel, tökéletes higiéniát

biztosító hipoallergén sörtékkel. A vizesen és

szárazon is használható készülék tökéletesen

illeszkedik a kézbe, így minden körülmények

között biztos fogást nyújt.

Precíziós sapka

Különösen érzékeny bőrre tervezve. A sapka

lefedi a külső epilátortárcsákat az érzékeny

területek kíméletesebb epilálása érdekében.

Kényelmes tartótáska

Kis tartótáska az egyszerű tárolásért.

Mosható epilálófej

Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

1500 W-os kíméletes szárítóerő

Az 1500 W-os hajszárító optimális légáramlást

és kíméletes szárítóerőt biztosít a

mindennapos szépség érdekében.

ThermoProtect technológia

A ThermoProtect hőmérséklet optimális

szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és

további védelmet nyújt a hajnak a

túlmelegedés ellen. Változatlanul erős

légárammal érheti el a legjobb eredményt,

mindezt gondoskodás mellett.

Hatékony beépített szűkítőfej

Egyedi hajszárító, amelynél a fúvófej be van

építve az áramvonalas kivitelbe, a maximális

szárítási hatékonyság érdekében.

Behajtható fogantyú

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az

eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító,

amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért

bárhová magával vihet.
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Műszaki adatok

Jellemzők

Hajszárító: 2 év garancia, Hideglevegő-

fokozat, Behajtható fogantyú, Akasztógyűrű,

Elforgatható vezeték

Epilátor: Gyengéd csipeszelő tárcsák,

Egyedülálló tárcsák, 2 sebességfokozat,

Vezetékes használat, Mosható epilálófej, 2 év

garancia

Tartozékok

Epilátor: Hámlasztókefe, Precíziós sapka,

Kényelmes tartótáska

Műszaki adatok (epilátor)

Érintkezési pontok száma: 20

Tárcsaszám: 21

Másodpercenkénti műveletszám 1-es

sebességnél: 666

Másodpercenkénti műveletszám 2-es

sebességnél: 733

Adapter feszültsége: 13 V / 400 mA

Készülék feszültsége: 3,6 V

Műszaki adatok (hajszárító)

Szín / felület: Fehér-barackvirágszínű

Vezetékhossz: 1,5 m

Teljesítmény: 1500 W
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