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Luksus til benene

 
HP6570/00

Glat på få minutter - holder i flere uger
Hurtig og effektiv epilator

SatinPerfect-epilatorens ekstra brede hoved og ru keramiske skiver fjerner mere hår i ét strøg, så du får den

ultimative hårfjerningsoplevelse! Kunne du ikke godt tænke dig at være glat i op til fire uger? Glat på få minutter -

holder i flere uger!

Effektiv epilering holder dig glat i flere uger

Det ekstra brede hoved fjerner hår i ét strøg

Højtydende diske fjerner blidt selv de fineste hår

Aktiv hårløfter løfter og fjerner selv hår, der ligger fladt

Kappen til optimal ydeevne drejer, så du opnår den optimale kontakt med huden

Opti-light afslører selv de fineste hår

Behagelig epilering

Vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden

Vaskbart epilatorhoved giver optimal hygiejne



Epilator HP6570/00

Vigtigste nyheder

Ekstra bredt hoved

Ekstra bredt epileringshoved finder og fjerner

mere hår i et strøg, så du får langtidsholdbare

og superglatte resultater på få minutter

Højtydende diske

Teksturerede højtydende diske sørger for, at

selv ikke de fineste hår undslipper

Unikt hårløftnings- og vibrationssystem

Unikt hårløftnings- og vibrationssystem

anvender svage vibrationer til at løfte fine hår,

så det bliver nemt at fjerne dem

Blidhedssystem

Blidt vibrerende massagestav stimulerer og

blødgør huden, så du får en behagelig

epilering

Kappe til optimal ydeevne

Kappen til optimal ydeevnes drejning gør, at

du kan holde epilatoren i en ideel vinkel og få

optimale resultater

Opti-light

Indbygget Opti-light afslører små, fine hår helt

tydeligt

Vaskbart epileringshoved

Epilatoren har et vaskbart epilatorhoved.

Hovedet kan tages af og rengøres under

rindende vand for bedre hygiejne
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Specifikationer

Hurtig epilering, lang holdbarhed

Ekstra bredt hoved

Ru, keramiske skiver

Aktiv hårløfter

Opti-light

Kappe til optimal ydeevne

Hårforbereder

Hoved, der følger kropppens kurver

Trykregulering

Behagelig epilering

Blidhedssystem

To hastighedsindstillinger

Komfort og hygiejne

Vaskbart epileringshoved

Luksusetui

Rensebørste

Tekniske fakta

Farve: Grøn

Antal udtrækningspunkter: 32

Rotationer pr. minut: 2550

Gribeaktioner pr. minut: 81.600

Lysnetepilator

Spænding: 100-240 V

Watt-tal: 16

Frekvens: 50-60 Hz
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