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Pachet de îngrijire a frumuseţii
Oferiţi îngrijire specială pielii şi părului

Răsfaţă-te cu Pachetul de îngrijire a frumuseţii. Acesta include un epilator delicat cu sistem de protejare a pielii, o

perie de lux pentru exfolierea pielii şi un uscător Salon Essential cu setarea unei temperaturi de îngrijire.

Epilare comodă

Discurile de epilare delicate îndepărtează firele de păr fără senzaţia de smulgere

Îndepărtează chiar şi firele de păr de 0,5 mm

Două setări de viteză pentru o epilare delicată şi un maximum de performanţă

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Accesorii

Perie de exfoliere de lux pentru o piele şi mai strălucitoare

Capac pentru zone sensibile pentru zona inghinală şi pentru axile

Husă comodă pentru stocare uşoară

Păr coafat frumos

Putere de uscare delicată de 1500 W

Setare de temperatură ThermoProtect

Duză integrată pentru o uscare mai eficientă

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară
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Repere

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri delicate de

epilare pentru a îndepărta chiar şi firele de păr

de 0,5 mm fără senzaţia de smulgere.

Discuri pentru epilare unică

Discurile pentru epilare unică îndepărtează

chiar şi firele de păr de 0,5 mm.

Două setări de viteză

Setare de viteză suplimentară pentru firele

subţiri şi zonele greu accesibile

Perie de exfoliere de lux

Design Philips unic, care conţine peri

hipoalergenici pentru o igienă optimă. Ţi se

potriveşte perfect în mână, pentru o manevrare

optimă în toate condiţiile şi poate fi utilizată pe

pielea udă şi uscată.

Capac pentru zone sensibile

Adaptat special pentru piele mai sensibilă.

Capacul acoperă discurile exterioare ale

epilatorului, pentru o epilare mai delicată în

zonele sensibile.

Husă comodă

Husă mică pentru stocare uşoară.

Cap de epilare lavabil

Acest epilator dispune de un cap de epilare

lavabil. Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet

de apă, pentru o igienă mai bună

Putere de uscare delicată de 1500 W

Acest uscător de păr de 1500 W creează un

flux de aer optim şi o putere de uscare delicată

pentru un păr frumos în fiecare zi.

Setare temperatură ThermoProtect

ThermoProtect oferă o temperatură de uscare

optimă, precum şi protecţie suplimentară

împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux

de aer puternic, vei obţine cele mai bune

rezultate, în mod delicat.

Duză integrată eficientă

Uscător unic, la care duza este integrată în

designul elegant - pentru o eficienţă maximă

de uscare.

Mâner pliant

Acest uscător de păr dispune de un mâner

pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic

şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele

mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.
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Specificaţii

Caracteristici

Uscător de păr: 2 ani garanţie, Jet de aer rece,

Mâner pliant, Agăţătoare, Cablu de alimentare

cu articulaţie

Epilator: Discuri de epilare delicate, Discuri

pentru epilare unică, Setări pentru 2 viteze,

Utilizare cu fir, Cap de epilare lavabil, 2 ani

garanţie

Accesorii

Epilator: Perie de exfoliere, Capac pentru zone

sensibile, Husă comodă

Date tehnice (Epilator)

Număr de puncte de prindere: 20

Număr de discuri: 21

Trageri/secundă la viteza 1: 666

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Tensiune adaptor: 13 V / 400 mA

Tensiune aparat: 3,6 V

Date tehnice (uscător de păr)

Culoare / Finisare: Piersică albă

Lungime cablu: 1,5 m

Putere: 1500 W
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