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Kit 3 în 1 pentru a vă bucura de o piele fină, fără

păr!

Epilator, aparat de tuns de precizie, pensete

Începeţi şi bucuraţi-vă de o piele fină, fără păr cu kitul pentru îndepărtarea părului

3 în 1 de la Philips. Epilatorul, aparatul de tuns şi pensetele sunt ideale pentru un

ten fin şi frumos în fiecare zi şi oricând aveţi nevoie. Acesta include 3 accesorii şi o

mică perie pentru curăţare.

Piele delicată şi frumoasă

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

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

Epilare comodă

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

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Îndepărtare delicată şi rapidă a părului

Dispozitivul de tundere de precizie pentru îndepărtarea rapidă a celor mai fine fire de

păr

Pensete portabile pentru precizie absolută

Husă comodă

Accesorii

Capacul Opti-start asigură contactul optim cu pielea

Pieptene cu două lungimi pentru zona inghinală
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Repere

Sistem de epilare eficient

Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea

netedă şi curată timp de mai multe săptămâni

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri delicate de

epilare care îndepărtează chiar şi firele de păr

de 0,5 mm fără senzaţia de smulgere.

Două setări de viteză

Setare de viteză suplimentară pentru firele

subţiri şi zonele greu accesibile

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

Capac Opti-start

Acest accesoriu mixt poziţionează epilatorul la

unghiul optim pentru o epilare eficientă şi

constantă.

Aparat de tuns de precizie portabil

Dispozitivul de tundere de precizie a fost creat

pentru a-l putea lua cu dvs. oriunde. Nu trebuie

să vă mai faceţi probleme dacă au rămas fire

de păr după epilare atunci când ieşiţi din casă

deoarece dispozitivul de tundere de precizie

poate tunde delicat chiar şi cele mai fine fire

de păr în cel mai discret mod.

Pieptene pentru tuns cu două lungimi (2

mm/4 mm)

Nu trebuie decât să ataşaţi pieptenele pe

capul de tundere de precizie şi să alegeţi

lungimea care vi se potriveşte cel mai bine (2

mm/4 mm). Modelaţi-vă zona inghinală prin

tunderea părului la diferite lungimi

Pensete

Pensete incluse pentru aranjarea sprâncenelor

Husă comodă

Husă mică pentru depozitare uşoară
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Specificaţii

Caracteristici

Sistem de epilare eficient

Discuri de epilare delicate

Discuri pentru epilare unică

Cap de epilare lavabil

Mâner ergonomic

Setări pentru 2 viteze

2 ani garanţie

Baterie AAA: Aparat de tuns de precizie

Accesorii

Capac Opti-start

Pieptene de tuns cu două lungimi: 2 mm/4

mm

Husă comodă

Perie de curăţat

Date tehnice (Epilator)

Număr de puncte de prindere: 20

Număr de discuri: 21

Trageri/secundă la viteza 1: 600

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Tensiune aparat: 13 V

Tensiune adaptor: 13 V/400 mA
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