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Luksus for beina
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Glatt på noen minutter, varer i flere uker
Rask og effektiv epilator

SatinPerfect-epilatorens ekstra brede hode og de strukturerte keramiske platene fjerner mer hår i én bevegelse,

slik at du får best mulig hårfjerning. Høres det ikke fint ut med en glatthet som varer i opptil fire uker? Glatt på

noen minutter, varer i flere uker!

Effektiv epilering som gir langvarig glatthet

Ekstra bredt hode fjerner flere hår i én bevegelse

Plater med høy ytelse fjerner selv de tynneste hårene

Aktiv hårløfter løfter og fjerner til og med de hårene som ligger

Optimal ytelseshette dreier for å oppnå optimal hudkontakt

Opti-light avslører også de fineste hårstråene

Komfortabel epilering

Vibrerende massasjestav stimulerer og beroliger huden

Vaskbart epileringshode for optimal hygiene



Epilator HP6570/00

Høydepunkter

Ekstra bredt hode

Ekstra bredt epilatorhode kommer i kontakt

med og fjerner flere hår i én bevegelse for et

langvarig og superglatt resultat på få minutter

Plater med høy ytelse

Strukturerte keramikkplater med høy ytelse gjør

at ikke engang de tynneste hårene slipper

unna

Unikt hairlift&vibrate-system

Det unike hairlift&vibrate-systemet bruker små

vibrasjoner for å løfte tynne hår, noe som gjør

det enkelt å fjerne dem

Skånsomhetssystem

Den skånsomme og vibrerende

massasjestaven stimulerer og beroliger huden

for en behagelig epileringsprosess

Optimal ytelseshette

Dreiebevegelsen på ytelseshetten hjelper deg

med å holde epilatoren i den perfekte vinkelen

for å få et optimalt resultat

Opti-light

Innebygd Opti-light viser tydelig små og tynne

hår

Vaskbart epileringshode

Epilatoren har et vaskbart epileringshode.

Hodet kan tas av og rengjøres under rennende

vann for bedre hygiene
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Spesifikasjoner

Rask epilering, et langvarig resultat

Ekstra bredt hode

Strukturerte keramikkpinsetter

Aktiv hårløfter

Opti-light

Optimal ytelseshette

Hårforbereder

Hode som følger kroppskonturene

Trykkontroll

Komfortabel epilering

Skånsomhetssystem

To hastighetsinnstillinger

Praktisk og hygienisk

Vaskbart epileringshode

Luksusetui

Rengjøringsbørste

Tekniske fakta

Farge: Grønn

Antall pinsetter: 32

Rotasjoner per minutt: 2550

Gripehandlinger per minutt: 81,600

Nettdrevet epilator

Spenning: 100–240 V

Wattforbruk: 16

Frekvens: 50–60 Hz
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