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Súprava 3 v 1 vám zaručí jemnú pokožku bez

chĺpkov!

Epilátor, presný zastrihávač, pinzeta

Užite si pokožku bez chĺpkov vďaka súprave na odstraňovanie chĺpkov 3 v1 od

spoločnosti Philips. Epilátor, presný zastrihávač a pinzeta sú dokonalými

nástrojmi na dosiahnutie hladkej pokožky každý deň. Súprava obsahuje aj 3

nástavce a malú čistiacu kefku.

Nádherne hladká pokožka

Efektívny systém epilácie vytrhne každý chĺpok od korienka

Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky

Príjemná epilácia

Dve nastavenia rýchlosti pre jemnú epiláciu a maximálny výkon

Umývateľná epilačná hlava pre extra hygienu a jednoduché čistenie

Jemné a rýchle odstraňovanie chĺpkov

Presný zastrihávač na rýchle odstránenie aj tých najjemnejších chĺpkov

Prenosná pinzeta pre úplnú presnosť

Praktické puzdro

Príslušenstvo

Kryt Opi-start zaručuje optimálny kontakt s pokožkou

Hrebeňový nástavec s dvoma zastrihávacími dĺžkami na úpravu oblasti bikín
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Hlavné prvky

Efektívny systém epilácie

Efektívny systém epilácie zanechá vašu

pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko

týždňov

Jemné epilačné disky

Tento epilátor je vybavený jemnými

epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky už

od dĺžky 0,5 mm bez ťahania pokožky.

Dve nastavenia rýchlosti

Dodatočné nastavenie rýchlosti pre tenké

chĺpky a ťažko dostupné miesta

Umývateľná epilačná hlava

Tento epilátor je vybavený umývateľnou

epilačnou hlavou, ktorú možno oddeliť a

vyčistiť pod tečúcou vodou, čím sa dosiahne

lepšia hygiena

Kryt Opti-start

Tento kombinovaný nástavec nastaví polohu

epilátora do optimálneho uhla, čím zaručí

nepretržité efektívne odstraňovanie chĺpkov.

Prenosný presný zastrihávač

Presný zastrihávač bol navrhnutý na

odstraňovanie chĺpkov na cestách. Už sa pred

odchodom nemusíte trápiť dokonalým

odstránením chĺpkov – s presným

zastrihávačom si rýchlo, jemne a diskrétne

odstránite aj tie najjemnejšie chĺpky.

Dvojitý zastrihávací hrebeňový nástavec

(2 mm/4 mm)

Stačí pripevniť hrebeňový nástavec na hlavu

presného zastrihávača a vybrať si dĺžku, ktorá

vám najviac vyhovuje (2 mm/4 mm). Upravte

oblasť bikín zastrihávaním chĺpkov v rôznych

dĺžkach

Pinzeta

Súčasťou balenia je pinzeta na úpravu obočia

Praktické puzdro

Malé puzdro na jednoduché odkladanie
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Technické údaje

Vlastnosti

Efektívny systém epilácie: áno

Jemné epilačné disky: áno

Jedinečné epilačné disky: áno

Umývateľná epilačná hlava: áno

Ergonomická rukoväť: áno

2 nastavenia rýchlosti: áno

Dvojročná záruka: áno

Batéria AAA: presný zastrihávač

Príslušenstvo

Kryt Opti-start: áno

Dvojitý zastrihávací hrebeňový nástavec:

2 mm/4 mm

Praktické puzdro: áno

Čistiaca kefka: áno

Technické údaje (epilátor)

Počet záchytných bodov: 20

Počet diskov: 21

Počet vytrhnutí za sekundu pri rýchlosti 1:

600

Počet vytrhnutí za sekundu pri rýchlosti 2:

733

Napätie pre zariadenie: 13 V

Napätie adaptéra: 13 V/400 mA
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