
 

 

Philips SatinPerfect
Епилатор

Лукс за краката

HP6570/00
Гладка кожа за минути, остава гладка за седмици
Бърз и ефикасен епилатор
Със своята изключително широка глава и текстурирани керамични дискове епилаторът 

SatinPerfect премахва повече косми с едно движение, осигурявайки забележителен резултат от 

епилацията! Не искате ли дълготрайна гладкост до четири седмици? Гладка кожа за минути, в 

продължение на седмици!

Ефикасна епилация за дълготрайна гладкост
• Изключително широката глава отстранява повече косъмчета с едно единствено 
движение

• Дисковете за отличен резултат нежно премахват и най-финните косъмчета
• Система за повдигане, намира дори и най-плътно прилепналите към кожата косъмчета
• Накрайникът за оптимален резултат се върти, осигурявайки максимално съприкосновение 
с кожата

• С лампичката Opti-light се виждат ясно и най-тънките косъмчета

Комфортно епилиране
• Блокът за вибромасаж стимулира и успокоява кожата
• Миеща се епилираща глава за оптимална хигиена



 Изключително широка глава

Изключително широката епилираща глава 
захваща и отстранява повече косъмчета с 
едно движение за дълготрайна и 
изключителна гладкост само за минути

Дискове за отличен резултат

Текстурираните керамични дискове не 
пропускат и най-тънките косъмчета

Уникална система за повдигане на 
косъмчета и вибрации

Уникалната система за повдигане, използва 
нежни вибрации, за да повдигне и най-

финните косъмчета и да улесни тяхното 
отстраняването

Система за нежна грижа

Нежните вибрации на блока за вибромасаж 
стимулират и успокояват кожата за приятно 
усещане от епилацията

Накрайник за оптимален резултат

Въртящият се накрайник ви позволява да 
държите епилатора под идеалния ъгъл за 
оптимален резултат

Лампичка Opti-light

С вградената лампичка Opti-light се виждат 
и най-тънките и фини косъмчета

Миеща се епилираща глава

Този епилатор има миеща се епилираща 
глава. Тя може да бъде отделена и 
почистена под течаща вода за по-добра 
хигиена
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Бърза епилация, дълготрайни 
резултати
• Изключително широка глава
• Керамични дискове
• Приспособление за активно повдигане на 
косъмчета

• Лампичка Opti-light
• Накрайник за оптимален резултат
• Приспособление за подготовка на косъмчета
• Глава, проследяваща всеки контур на тялото
• Контрол на натиска

Комфортно епилиране
• Система за нежна грижа
• Две скорости

Удобство и хигиена
• Миеща се епилираща глава
• Луксозен калъф
• Четка за почистване

Технически характеристики
• Цвят: Зелено
• Брой точки за захващане: 32
• Обороти в минута: 2550
• Брой захващания в минута: 81 600
• Мрежово захранване на епилатора
• Напрежение: 100-240 V
• Мощност: 16
• Честота: 50-60 Hz
•
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