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Hladké oholení během minut, vydrží týdny
Rychlý a efektivní epilátor

Mimořádně široká hlava epilátoru SatinPerfect a tvarované keramické disky odstraní více chloupků jedním tahem

a umožní vám po všech stránkách lepší odstranění chloupků! Nechtěli byste dlouhodobě hladkou pokožku až

po čtyři týdny? Hladkost docílená za pár minut, účinek trvající týdny!

Účinná epilace pro přetrvávající hladkost

Mimořádně široká hlava odstraní více chloupků jedním tahem

Vysoce výkonné kotoučky jemně odstraní i nejjemnější chloupky

Aktivní prvek pro nadzvedávání chloupků zvedá a odstraňuje i zplihlé chloupky

Kryt pro optimální výkon umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou

Světlo Opti-light odhalí i ty nejjemnější chloupky

Pohodlná epilace

Vibrační masážní nástavec stimuluje a uklidňuje pokožku

Omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu



Epilátor HP6570/00

Přednosti

Mimořádně široká hlava

Mimořádně široká hlava zachytí a odstraní více

chloupků jedním tahem a docílí tak

dlouhotrvajících a výjimečně hladkých

výsledků během pár minut

Vysoce výkonné kotoučky

Tvarované keramické kotoučky s vysokým

výkonem zabraňují proklouznutí i těm

nejjemnějším chloupkům

Jedinečný systém zvedání chloupků a

vibrování

Jedinečný systém zvedání chloupků a

vibrování používá k nadzvedávání jemných

chloupků jemné vibrace a usnadňuje tak jejich

odstranění

Jemný systém

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a

uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci

Kryt pro dokonalý výkon

Otočný pohyb výkonného krytu pomáhá

udržovat epilátor v ideálním úhlu pro optimální

výsledky

Světlo Opti-light

S vestavěným světlem Opti-light lze odhalit i

nejkratší a nejjemnější chloupky

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

Hlava je odnímatelná a omyvatelná pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu
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Specifikace

Rychlá a dlouhotrvající epilace

Mimořádně široká hlava: Ano

Tvarované keramické pinzety: Ano

Aktivní prvek pro nadzvedávání chloupků: Ano

Světlo Opti-light: Ano

Kryt pro dokonalý výkon: Ano

Napřimovač chloupků: Ano

Hlava pro kopírování křivek vašeho těla: Ano

Ovládání tlaku: Ano

Pohodlná epilace

Jemný systém: Ano

Dva rychlostní stupně: Ano

Pohodlné a hygienické

Omyvatelná epilační hlava: Ano

Luxusní pouzdro: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Technické údaje

Barva: Zelená

Počet pinzet: 32

Otáček za minutu: 2550

Počet zachycení za minutu: 81 600

Síťový epilátor: Ano

Napětí: 100–240 V

Příkon: 16

Frekvence: 50–60 Hz
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