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3-i-1-paket för len, hårfri hud!
Epilator, precisionstrimmer, pincett

Kom igång och få hårfri hud med Philips 3-i-1-paket för hårborrtagning. Epilatorn,

precisionstrimmern och pincetten är perfekt när du vill få fin, len hud – när som

helst. Omfattar 3 tillbehör och en liten rengöringsborste.

Vacker, len hud

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden

Bekväm epilering

Två hastighetsinställningar för skonsam epilering och maximal prestanda

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Skonsam och snabb hårborttagning

Precisionstrimmer som snabbt tar bort även de finaste hårstråna

Bärbar pincett för absolut precision.

Praktiskt fodral

Tillbehör

Opti-start-kåpan ger optimal kontakt med huden

Kam med två trimningslängder för att snygga till bikiniområdet
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Funktioner

Effektivt epileringssystem

Effektivt epileringssystem gör din hud len och

utan stubb i flera veckor

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Den här epilatorn har skonsamma skivor för att

ta bort hår som är så korta som 0,5 mm utan

att dra i huden.

Två hastighetsinställningar

Extra hastighetsinställning för tunna hårstrån

och svåråtkomliga områden

Tvättbart epileringshuvud

Den här epilatorn har ett tvättbart

epileringshuvud. Huvudet kan lossas och

rengöras under rinnande vatten för bättre

hygien

Opti-start-kåpa

Den här kombitillsatsen placerar epilatorn i

den optimala vinkeln för en konstant och

effektiv hårborttagning

Bärbar precisionstrimmer

Precisionstrimmern är avsedd för

hårborttagning på resan. Du behöver inte

längre oroa dig för att inte vara helt hårfri när

du lämnar hemmet, eftersom

precisionstrimmern snabbt och varsamt

avlägsnar även de finaste hårstråna på det

mest diskreta sätt.

Dubbel trimkam (2 mm/4 mm)

Fäst enkelt kammen på

precisionstrimmerhuvudet och välj den längd

som passar dig bäst (2 mm/4 mm). Snygga till

bikinilinjen genom att klippa hårstråna i olika

längder

Pincett

Pincett medföljer för att plocka ögonbrynen

Praktiskt fodral

Litet fodral för enkel förvaring
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Specifikationer

Funktioner

Effektivt epileringssystem

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Unika epileringsskivor

Tvättbart epileringshuvud

Ergonomiskt grepp

2 hastighetsinställningar

2 års garanti

AAA-batterier: precisionstrimmer

Tillbehör

Opti-start-kåpa

Dubbel trimkam: 2 mm/4 mm

Praktiskt fodral

Rengöringsborste

Tekniska data (epilator)

Antal uppfångningspunkter: 20

Antal skivor: 21

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 600

Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733

Spänningsenhet: 13 V

Spänning, adapter: 13 V/400 mA
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