
Epilátor, mini
epilátor, csipesz

Satinelle Essential

 
Láb-, test- és arcszőrtelenítő

 
HP6550/01

Élvezze a hosszan tartó simaságot minden

testrészén

Trio Smooth készlet exkluzív hordtáskával

A Satinelle epilátor gyors szőrtelenítést biztosít a lábon és a karon, míg a mini

epilátor tökéletes a hónalj és bikinivonal területén végzett finom, precíz

szőrtelenítéshez. Használja a csipeszt az arcszőrzet vagy a szemöldök

igazításához. BÓNUSZ: Korlátozott kiadású tárolótáska

Hosszan tartó selymesség

Hatékony szőrtelenítés gyökerestől

Testrészenként külön-külön megoldás

Gyors epilálási megoldás lábra és karra

Kíméletes epilálási megoldás az érzékeny területekhez

Megfelelő csipesz az arcszőrzet igazításához és a szemöldökhöz

Egyszerűen tisztítható

Tisztítókefe és mosható epilálófej mellékelve.

Ajándék cikk

Exkluzív hordtáska



Epilátor, mini epilátor, csipesz HP6550/01

Fénypontok Műszaki adatok

Hatékony szőrtelenítés gyökerestől

Epilátoraink egyedi tervezésű precíziós tárcsái

a legrövidebb (0,5 mm-es) szőrszálakat is

eltávolítják. Így 4-szer gyorsabb a

szőrtelenítés, mint a gyantázás esetében, és

akár 4 hétig is tart az eredmény.

Láb és kar epilátor

A Satinelle epilátor nagyméretű epilálófeje

lehetővé teszi a gyors epilálást a lábakon és a

karokon. A lekerekített forma a kényelmes

szőrtelenítést szolgálja, tökéletesen illik a

kézbe.

Vezeték nélküli mini epilátor

A mini epilátor keskeny fejét speciálisan úgy

tervezték, hogy a bőr húzása nélkül elérje a

szőrszálakat a nehezen elérhető helyeken is.

Precíz csipeszmegoldás az arcszőrzethez

A készlethez megfelelő csipesz tartozik, mely

ideális az arcszőrzet (felső ajak, áll)

eltávolítására, illetve a szemöldök

kiigazítására.

Egyszerűen tisztítható

Tisztítókefe is tartozik hozzá a tárcsákon maradt

szőrszálak eltávolításához. A lemosható

epilálófejek biztosítják a higiéniát.

Ráadás: exkluzív hordtáska

A higiénia megőrzése érdekében az

epilátorokat száraz, pormentes helyen tartsa. A

készlethez éppen ezért tartozik egy speciális,

korlátozott kiadású tárolótáska!

 

Tartozékok

Tisztítókefe

Védőtok: Exkluzív hordtáska

Jellemzők

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Sebesség beállítások: 1 beállítás

Egyszerű használat

Markolat: Ergonomikus

Teljesítmény

Epilálófej: Epilátor: 23,5 mm, Mini epilátor: 10

mm, Lemosható

Epilálótárcsák: Fém tárcsák

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Mini epilátor: 2 db AA

Szerviz

Garancia: 2 év

Műszaki adatok

Szín(ek): Lila díszítésű, fehér

Érintkezési pontok száma: Epilátor: 20, mini

epilátor: 12

Epilálási műveletek száma percenként: Mini

epilátor: 32 000

Tárcsaszám: Epilátor: 21

Csipeszek száma: Mini epilátor: 8

Másodpercenkénti műveletszám 1: Epilátor:

600

Forgás/perc: Mini epilátor: 4000

Feszültség: Epilátor: 13 V, Mini epilátor: 3 V,

adapter: 13 V / 400 mA,

Frekvencia: Epilátor: 50-60 Hz

Teljesítmény: Epilátor: 5 W, mini epilátor: 5 W
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