
Epilatör, mini
epilatör, cımbız

Satinelle Essential

 
Bacaklar, vücut ve yüz için

 
HP6550/01

Tüm vücudunuzda uzun süreli pürüzsüzlük

Özel çantasıyla üçlü pürüzsüzlük seti

Satinelle epilatör ile bacaklar ve kollardaki tüyleri hızlı bir şekilde, mini epilatör ile

de koltuk altları ve bikini bölgesindeki tüyleri hassas bir şekilde alın. Yüz bölgesine

rötuş yapmak ve kaşları almak için cımbızı kullanın. BONUS: Sınırlı sayıda saklama

çantası

Uzun süreli pürüzsüzlük

Etkili ve kökünden tüy alma

Farklı vücut bölgelerine uygun çözümler

Bacaklar ve kollar için hızlı epilasyon çözümü

Hassas bölgeler için nazik epilasyon çözümü

Yüz bölgesine rötuş yapmak ve kaşları almak için uyumlu cımbız

Kolay temizlik

Temizleme fırçası ve yıkanabilir epilasyon başlığı ile birlikte verilir.

Hediye

Özel çanta



Epilatör, mini epilatör, cımbız HP6550/01

Özellikler Teknik Özellikler

Etkili ve kökünden tüy alma

Epilatörlerimizde en kısa tüyleri (0,5 mm) bile

alan, özel olarak tasarlanmış hassas diskler

bulunur. Bu sayede ağdanın aldığından 4 kat

daha kısa tüyleri alabilir ve 4 haftaya kadar

pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Bacaklar ve kollar için epilatör

Satinelle epilatörün kollar ve bacaklarda hızlı

epilasyon için büyük bir başlığı bulunur.

Yuvarlak şekliyle rahat tüy alma deneyimi için

elinize tam olarak oturur.

Kablosuz mini epilatör

Mini epilatörün özel olarak tasarlanmış dar

başlığı ulaşılması zor bölgelerdeki tüyleri

çekmeden alır. En rahat kullanım için pille

çalışır.

Yüz bölgesi için hassas cımbız çözümü

Epilasyon seti, yüzdeki (dudakların üst kısmı,

çene) tüyleri almak veya kaşlara şekil vermek

için ideal olan uyumlu cımbızla birlikte sunulur.

Kolay temizlik

Epilasyon disklerindeki tüyleri temizlemek için

temizleme fırçasıyla birlikte sunulur. Yıkanabilir

epilasyon başlıkları hijyen sağlar.

Özel çanta

Epilatörleri kuru ve tozsuz bir alanda saklamak

hijyen sağlamaya yardımcı olur. Epilasyon

setinde sadece bu amaç için sunulan, sınırlı

sayıda özel üretim bir saklama çantası bulunur.

 

Aksesuarlar

Temizleme fırçası

Kese: Özel çanta

Özellikler

Hassas cımbız diskler

Hız ayarları: Ayar 1

Kolay kullanım

Gövde: Ergonomik

Performans

Epilatör başlığı: Epilatör: 23,5 mm, Mini

epilatör: 10 mm, Yıkanabilir

Epilasyon diskleri: Metal diskler

Güç

Pil Tipi: Mini epilatör: 2x AA

Servis

Garanti: 2 yıl

Teknik spesifikasyonlar

Renk(ler): Mor ve Beyaz

Yakalama noktası sayısı: Epilatör: 20, Mini

epilatör: 12

Dakikadaki yakalama hareketi: Mini epilatör:

32.000

Disk sayısı: Epilatör: 21

Cımbız sayısı: Mini epilatör: 8

Çekme hareketi/saniye hız 1: Epilatör: 600

Dakikadaki devir: Mini epilatör: 4000

Gerilim: Epilatör: 13 V, Mini epilatör: 3 V,

Adaptör: 13 V / 400 mA,

Frekans: Epilatör: 50-60 Hz

Watt: Epilatör: 5W, Mini epilatör: 5 W
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