
Depilator,
minidepilator, pęseta

Trio Smooth set.
Bonus edition

 

Do całego ciała

 

HP6550/00

Gładka skóra na całym ciele przez długi czas
3 rozwiązania pozwalające usunąć włosy z różnych obszarów

ciała

Depilator Satinelle umożliwia szybkie usuwanie włosów z nóg i ramion, a

minidepilator pozwala na delikatne i precyzyjne usuwanie włosów pod pachami i

z okolic bikini. Do urządzenia dołączono pęsetę do usuwania włosów z twarzy i

regulowania brwi. W zestawie znajduje się też upominkowy worek do

przechowywania.

Długotrwała gładkość

Usuwanie włosów wraz z cebulkami

Specjalne rozwiązanie dla danego obszaru ciała

Szybka depilacja nóg i ramion

Delikatna depilacja miejsc wrażliwych

Dopasowana pęseta do włosów na twarzy i brwi

Łatwe czyszczenie

Dołączona szczoteczka do czyszczenia i głowica depilująca z możliwością mycia.

Upominek

Torba do przechowywania z limitowanej edycji.



Depilator, minidepilator, pęseta HP6550/00

Zalety Dane techniczne

Usuwanie włosów wraz z cebulkami

Nasze depilatory są wyposażone w wyjątkowe

precyzyjne dyski, które wyłapują nawet

najkrótsze włoski (0,5 mm) — 4 razy krótsze niż

w przypadku depilacji woskiem — i

zapewniają gładką skórę nawet przez 4

tygodnie.

Depilator do nóg i ramion

Depilator Satinelle jest wyposażony w dużą

głowicę umożliwiającą szybką depilację nóg i

ramion. Zaokrąglony kształt doskonale mieści

się dłoni, co umożliwia wygodne usuwanie

owłosienia.

Bezprzewodowy minidepilator

Minidepilator ma wąską głowicę opracowaną

specjalnie, aby usuwać włosy nawet w trudno

dostępnych miejscach bez pociągania za

skórę. Zasilanie bateryjne zapewnia

maksymalną wygodę.

Precyzyjna pęseta do twarzy

Do zestawu dołączono dopasowaną pęsetę,

idealną do usuwania włosów na twarzy (górna

warga, szczęka) lub do modelowania kształtu

brwi.

Łatwe czyszczenie

Dołączona szczoteczka do czyszczenia służy

do usuwania włosów z dysków depilujących.

Głowice depilujące można myć, co sprzyja

zachowaniu higieny.

BONUS: torba z limitowanej edycji

Przechowywanie depilatorów w suchym i

czystym miejscu pomaga zachować higienę.

Właśnie w tym celu dołączono do zestawu

specjalny worek do przechowywania z

limitowanej edycji.

Właściwości

Delikatne dyski depilujące

Wyjątkowe dyski depilujące

Głowica depilująca z możliwością mycia

Ergonomiczny uchwyt

2 lata gwarancji

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Ekskluzywne etui

Dane techniczne (depilator)

Liczba punktów chwytania włosków: 20

Liczba dysków: 21

Liczba czynności wyrywania/sekundę —

prędkość 1: 600

Napięcie zasilacza: 13 V/400 mA

Napięcie urządzenia: 13 V

Dane techniczne (minidepilator)

Napięcie: 3 V

Moc: 5

Liczba uchwyceń na minutę:: 32 000

Kolor: Fioletowy, biały

Częstotliwość: 50–60 Hz

Liczba pęset: 8

Baterie do precyzyjnego depilatora: 2x AA

Liczba obrotów na minutę: 4000
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