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Přesné úpravy

 

HP6574/20
Ukažte dokonalost své pokožky
Epilátor se systémem Skin Perfect

Epilátor Philips SatinPerfect se systémem SkinPerfect odstraňuje jemné a krátké

chloupky a chrání vaši pokožku. Součástí balení je přesný epilátor, který jemně

odstraňuje chloupky v citlivých oblastech.

Pohodlná epilace

Omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

Světlo Opti-light odhalí i ty nejjemnější chloupky

Hladká pokožka

Masážní nástavec pro aktivní nadzvedávání chloupků odstraňuje ležící chloupky

Široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky

Tvarované keramické disky odstraňují i ty nejjemnější krátké chloupky

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

Řešení pro citlivé partie

Bezdrátový miniepilátor pro přesné detaily



Epilátor HP6574/20

Přednosti

Nástavec pro nadzvedávání chloupků

Masážní nástavec pro aktivní nadzvedávání

chloupků odstraňuje jemné ležící chloupky

a uklidňuje pokožku

Tvarované keramické disky

Tento epilátor má kotouče s keramickým

povrchem, které šetrně odstraňují i ty nejmenší

chloupky

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují chloupky, aniž by tahali za

pokožku.

Přesný bezdrátový epilátor

Skvělá řešení pro skvělé části těla. Malý, jemný

a přesný epilátor je ideální pro citlivé oblasti a

pro cestování.

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

Hlava je odnímatelná a omyvatelná pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

Široká epilační hlava

Naše mimořádně široká epilační hlava vám

poskytne optimální odstranění chloupků

jedním tahem a zajistí dlouhotrvající výsledky

v podobě dokonale hladké pokožky během

několika minut.

Masážní nástavec

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a

uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.

Světlo Opti-light

S vestavěným světlem Opti-light lze odhalit i

nejkratší a nejjemnější chloupky
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Specifikace

Funkce

2 nastavení rychlosti: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: ano

Pouzdro pro skladování: ano

Světlo Opti-light: Ano

Masážní nástavec: Ano

Řešení pro citlivé partie

Přesný epilátor: Ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 32

Počet kotoučků: 17

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 1173

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 1360

Napětí: 100–240 V

Baterie přesného epilátoru: 2 x AA

Doba chodu přesného epilátoru: 60 minuta(y)
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