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Kit 3 em 1 para pele lisinha, sem pelos!
Depilador, aparador de precisão, pinças

Sinta o prazer de ficar livre de pelos com o Kit Removedor de Pelos 3 em 1 da

Philips. O depilador, o aparador de previsão e as pinças são perfeitos para uma

pele bonita e macia todos os dias, a qualquer hora. Inclui três acessórios e uma

escova pequena de limpeza.

Pele mais bonita e suave

Sistema de depilação eficiente que remove os pelos pela raiz

Discos rotativos confortáveis que removem os pelos sem puxar a pele

Depilação eficaz

Dois ajustes de velocidade que proporcionam uma depilação suave e melhor

desempenho

Cabeça de depilação lavável e fácil de limpar para melhor higienização

Remoção de pelos rápida e suave

Aparador de precisão para remover rapidamente até os pelos mais finos

Pinça portátil para precisão absoluta

Estojo prático

Acessórios

A capa garante um melhor contato com a pele

Pente aparador de dois comprimentos para modelar a linha do biquíni
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Destaques

Sistema de depilação eficiente

Sistema de depilação eficiente que deixa a

pele macia e depilada por semanas

Discos rotativos confortáveis

Este depilador tem discos rotativos confortáveis

para remover pelos com apenas 0,5 mm, sem

puxar a pele.

Dois ajustes de velocidade

Ajuste de velocidade extra para depilar pelos

finos e áreas difíceis de alcançar

Cabeça de depilação lavável

Este depilador tem uma cabeça de depilação

lavável. A cabeça pode ser removida e lavada

sob água corrente para melhor higiene

Capa

Este acessório posiciona o depilador em um

ângulo ideal para a remoção de pelos

constante e de alto desempenho

Aparador de precisão portátil

O aparador de precisão é ideal para uso nos

momentos de intervalo. Você não precisa mais

se preocupar em sair de casa com a depilação

feita, pois o aparador de precisão remove

rapidamente até os fios mais finos da maneira

mais discreta.

Pente aparador duplo (2 mm/ 4 mm)

Basta encaixar o pente na cabeça aparadora

de precisão e escolher o comprimento que

preferir (2 mm/ 4 mm). Modele a linha do

biquíni aparando os pelos em diferentes

comprimentos

Pinça

Pinça inclusa para modelagem das

sobrancelhas

Estojo prático

Estojo pequeno incluso para facilitar o

armazenamento
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Especificações

Recursos

Sistema de depilação eficiente

Discos rotativos confortáveis

Discos de depilação exclusivos

Cabeça de depilação lavável

Formato que cabe na mão

Dois ajustes de velocidade

Dois anos de garantia

Pilha AAA: aparador de precisão

Acessórios

Capa

Pente aparador duplo: 2 mm/4 mm

Estojo prático

Escova de limpeza

Dados técnicos (Depilador)

Número de pontos de retirada: 20

Número de discos: 21

Pinçadas/segundo na velocidade 1: 600

Pinçadas/segundo na velocidade 2: 733

Tensão do dispositivo: 13V

Adaptador de voltagem: 13V/400mA
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