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Para todo o corpo

 

HP6543/00

Kit 3 em 1 para desfrutar de uma pele suave e

sem pêlos!

Depiladora, aparador de precisão, pinça

Comece a utilizar e desfrute de pele sem pêlos com o kit de remoção de pêlos 3

em 1 da Philips. A depiladora, o aparador de precisão e a pinça são perfeitos para

obter uma maravilhosa pele macia dia após dia. Inclui 3 acessórios e uma escova

de limpeza pequena.

Pele bela e suave

O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Depilação cómoda

Dois níveis de velocidade para uma depilação suave e desempenho máximo

Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil

Remoção de pêlos suave e rápida

Aparador de precisão para remover rapidamente até os pêlos mais finos

Pinça portátil para uma precisão total

Bolsa prática

Acessórios

O adaptador para principiantes optimizado assegura um contacto ideal com a pele

Pente com dois comprimentos de aparar para definir a sua linha do biquíni
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Destaques

Sistema de depilação eficaz

O sistema de depilação eficaz deixa a sua

pele suave e sem pêlos durante semanas

Discos de arranque delicados

Esta depiladora tem discos de arranque

delicados para remover pêlos com apenas

0,5 mm, sem puxar a pele.

Dois níveis de velocidade

Regulação de velocidade extra para pêlos

finos e zonas difíceis de alcançar

Cabeça de depilação lavável

Esta depiladora tem uma cabeça de depilação

lavável. A cabeça pode ser desencaixada e

pode ser lavada em água corrente para uma

melhor higiene

Adaptador para principiantes optimizado

Este acessório combinado posiciona a

depiladora a um ângulo optimizado para uma

remoção de pêlos constante e eficiente

Aparador de precisão portátil

O aparador de precisão destina-se à remoção

de pêlos em movimento. Agora não precisa de

se preocupar se não tem quaisquer pêlos

antes de sair de casa, porque o aparador de

precisão pode aparar rapidamente e

suavemente até os pêlos mais finos da forma

mais discreta.

Pente aparador duplo (2 mm/4 mm)

Basta encaixar o pente na cabeça do aparador

de precisão e seleccionar o comprimento mais

adequado para si (2 mm/4 mm). Defina a sua

linha do biquíni aparando os pêlos a

comprimentos diferentes

Pinça

Pinça incluída para modelar as suas

sobrancelhas

Bolsa prática

Bolsa pequena para arrumação fácil
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Especificações

Características

Sistema de depilação eficaz

Discos de arranque delicados

Discos de depilação exclusivos

Cabeça de depilação lavável

Pega ergonómica

2 níveis de velocidade

2 anos de garantia

Pilha AAA: aparador de precisão

Acessórios

Adaptador para principiantes optimizado

Pente aparador duplo: 2 mm/4 mm

Bolsa prática

Escova de limpeza

Dados técnicos (depiladora)

Número de pontos para prender: 20

Número de discos: 21

Movimentos de arranque/segundo -

velocidade 1: 600

Movimentos de arranque/segundo -

velocidade 2: 733

Voltagem do dispositivo: 13 V

Adaptador de voltagem: 13 V/400 mA
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