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3 az 1-ben készlet a bársonyos, szőrmentes

bőrért!

Epilátor, precíziós trimmer, csipesz

Élvezze a szőrmentes életet a 3 az 1-ben Philips szőrtelenítő készlettel! Az epilátor,

a precíziós trimmer és a csipesz segítségével bármikor tökéletesen bársonyossá

varázsolhatja bőrét. A csomag 3 tartozékot és egy kis tisztító kefét is tartalmaz.

Gyönyörű sima bőr

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

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

Kényelmes epilálás

Két sebességfokozat a gyengéd epilálásért és a maximális teljesítményért

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

Kíméletes és gyors szőrtelenítés

A precíziós vágókészülék eltávolítja a legpuhább szőrszálakat is

Hordozható csipesz a tökéletes precizitásért

Kényelmes tartótáska

Tartozékok

Az Opti-start sapka optimális érintkezést biztosít bőrével

Két vágási hosszal rendelkező fésű a bikinivonal formázásához
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Fénypontok

Hatékony epilálórendszer

A hatékony epilálórendszer gyökerestől

eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig

sima és borostamentes marad

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsái a bőr

húzása nélkül távolítják el a 0,5 mm hosszú

szőrszálakat.

Két sebességfokozat

Kiegészítő sebességbeállítás a vékony

szőrszálakhoz és a nehezen elérhető

helyekhez

Mosható epilálófej

Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

Opti-start sapka

Ez a kombinált tartozék szőrtelenítés előtt

ellazítja a bőrt, szőrtelenítés közben

tökéletesen illeszkedik a bőrre és az epilátort

az optimális szögbe állítja a folyamatos és

hatékony szőrtelenítés érdekében.

Hordozható precíziós vágókészülék

A precíziós vágókészüléket helytől független

használatra tervezték. Nem kell többé

aggódnia, ha nem teljesen szőrtelenített

indulás előtt - a precíziós vágókészülék a

lehető legdiszkrétebb módon, gyorsan és

kíméletesen távolítja el a legpuhább

szőrszálakat is.

Kettős formázófésű (2-4 mm)

Egyszerűen helyezze a fésűt a precíziós

vágófejre, és válassza ki a kívánt

hosszúságbeállítást (2-4 mm). Formázza

bikinivonalát különböző

hosszúságbeállításokat használva.

Csipesz

Tartozék csipesz a szemöldök formázásáért

Kényelmes tartótáska

Kis tartótáska az egyszerű tárolásért
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Műszaki adatok

Jellemzők

Hatékony epilálórendszer

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Egyedülálló tárcsák

Mosható epilálófej

Ergonomikus markolat

2 sebességfokozat

2 év garancia

AAA elem: precíziós vágókészülék

Tartozékok

Opti-start sapka

Kettős formázófésű: 2-4 mm

Kényelmes tartótáska

Tisztítókefe

Műszaki adatok (epilátor)

Érintkezési pontok száma: 20

Tárcsaszám: 21

Másodpercenkénti műveletszám 1-es

sebességnél: 600

Másodpercenkénti műveletszám 2-es

sebességnél: 733

Készülék feszültsége: 13 V

Adapter feszültsége: 13 V / 400 mA
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