
 

Епилатор

SatinPerfect

 

Прецизно издание

 

HP6574/20

Разкрий съвършенството на твоята кожа
Епилатор със система Skin Perfect

Този епилатор Philips SatinPerfect със система SkinPerfect отстранява дори фините, къси

косъмчета, като предпазва кожата. Комплектът включва прецизен епилатор, който нежно

отстранява косъмчетата в интимните зони.

Комфортно епилиране

Миеща се епилираща глава за оптимална хигиена

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

Гладка кожа

Приставката за активно повдигане и масаж отстранява плътно прилегналите косми.

Голямата епилираща глава покрива по-голяма област от кожата с едно движение

Керамичните дискове отстраняват дори фините, къси косъмчета

Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата.

Вибриращата приставка за масаж стимулира кожата ви

Решения за чувствителните зони

Безжичен миниепилатор за прецизно оформяне



Епилатор HP6574/20

Акценти

Приставка за активно повдигане на косми

Приставката за активно повдигане и масаж

отстранява фините, плътно прилегнали косъмчета и

успокоява кожата

Керамични дискове

Този епилатор е с керамични дискове за нежно

отстраняване и на най-фините косъмчета.

Нежни епилиращи дискове

Този епилатор е с нежни епилиращи дискове за

отстраняване на косъмчетата без опъване на кожата.

Безжичен прецизен епилатор

Безценно решение за безценни части на тялото.

Тънък и нежен този епилатор е идеален за

чувствителните зони и за пътуване.

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

Голяма епилираща глава

Особено широката ни епилираща глава ви осигурява

оптимално обезкосмяване с всяко движение за

дълготрайни и изключително гладки резултати за

минути.

Приставка за масаж

Нежно вибриращата приставка за масаж стимулира и

успокоява кожата и прави епилацията по-приятна.

Лампичка Opti-light

С вградената лампичка Opti-light се виждат и най-

тънките и фини косъмчета
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Спецификации

Характеристики

2 настройки за скорост

Аксесоари

Четка за почистване

Калъф за съхранение

Лампичка Opti-light

Приставка за масаж

Решения за чувствителните зони

Прецизен епилатор

Технически данни

Брой точки за захващане: 32

Брой дискове: 17

Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 1173

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 1360

Напрежение: 100-240 V

Напрежение: 100-240 V

Батерии на прецизния епилатор:

2 бр. AA

Продължителност на работа на прецизния епилатор:

60 минути
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