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Έκδοση ακριβείας

 

HP6574/20

Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
Συσκευή αποτρίχωσης με σύστημα περιποίησης δέρματος

Η αποτριχωτική συσκευή Philips SatinPerfect με σύστημα SkinPerfect απομακρύνει ακόμα και

τις λεπτές, κοντές τρίχες ενώ προστατεύει την επιδερμίδα. Διαθέτει και μια αποτριχωτική

συσκευή ακριβείας που αφαιρεί απαλά την τριχοφυΐα από τις ευαίσθητες περιοχές.

Αποτρίχωση με άνεση

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης για βέλτιστη υγιεινή

Το Opti-light αποκαλύπτει ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Απαλή επιδερμίδα

Το εξάρτημα μασάζ και ενεργής ανύψωσης αφαιρεί τις κολλημένες τρίχες

Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα ανά κίνηση

Ανάγλυφοι κεραμικοί δίσκοι που αφαιρούν ακόμη και τις λεπτές, κοντές τρίχες

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Ράβδος μασάζ με δόνηση που διεγείρει το δέρμα

Για τις ευαίσθητες περιοχές

Ασύρματη mini συσκευή αποτρίχωσης για λεπτομέρειες ακριβείας
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Χαρακτηριστικά

Εξάρτημα ενεργής ανύψωσης τριχών

Το ενεργό σύστημα ανύψωσης τριχών και το

εξάρτημα μασάζ αφαιρούν τις λεπτές και κολλημένες

τρίχες και καταπραΰνουν την επιδερμίδα

Ανάγλυφοι κεραμικοί δίσκοι

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με

ανάγλυφους κεραμικούς δίσκους, για να αφαιρείτε

ήπια απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Απαλοί δίσκοι με τσιμπίδες

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με

τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να

ταλαιπωρείτε το δέρμα.

Ασύρματη συσκευή αποτρίχωσης ακριβείας

Μια πολύτιμη λύση για τα πολύτιμα μέρη του

σώματος. Λεπτή, απαλή συσκευή αποτρίχωσης

ακριβείας, ιδανική για τις ευαίσθητες περιοχές και

τα ταξίδια.

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει πλενόμενη

κεφαλή αποτρίχωσης. Η κεφαλή αποσπάται και

καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό, για καλύτερη

υγιεινή.

Πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης προσφέρει

τέλεια αποτρίχωση με μια κίνηση για μεγάλης

διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα μέσα σε λίγα

λεπτά.

Εξάρτημα μασάζ

Η ράβδος μασάζ με την ήπια δόνηση διεγείρει και

καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση.

Opti-light

Το ενσωματωμένο Opti-light αποκαλύπτει τις

μικροσκοπικές, λεπτές τρίχες
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

2 ρυθμίσεις ταχύτητας: Και

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: ναι

Θήκη φύλαξης: ναι

Opti-light: Και

Εξάρτημα μασάζ: Και

Για τις ευαίσθητες περιοχές

Αποτριχωτική συσκευή ακριβείας: Και

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 32

Αριθμός δίσκων: 17"

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 1173

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 1360

Τάση: 100-240 volt

Τάση: 100-240 volt

Μπαταρίες συσκευής αποτρίχωσης ακριβείας: 2x AA

Χρόνος λειτουργίας συσκευής αποτρίχωσης

ακριβείας: 60 λεπτό(ά)
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