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Precíziós modell

 

HP6574/20
Tegye bőrét tökéletessé
Epilátor Skin Perfect rendszerrel

A SkinPerfect rendszerrel rendelkező Philips SatinPerfect epilátor még a puha,

rövid szőrszálakat is eltávolítja, miközben óvja a bőrt. Tartozékként kap hozzá egy

precíziós epilátort, amely kíméletesen távolítja el a szőrszálakat az intim

területekről.

Kényelmes epilálás

A mosható epilálófej optimális higiénét biztosít

Az Opti-light a legfinomabb szőrszálakat is megmutatja

Sima bőr

A szőrszálemelő és masszázstartozék eltávolítja a lapos szőrszálakat is

A széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el egyetlen mozdulattal

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A rezgő masszázsrendszer stimulálja a bőrt

Megoldás az érzékeny területekre

Vezeték nélküli mini epilátor a precíz részletekhez



Epilátor HP6574/20

Fénypontok

Aktív szőrszálemelő tartozék

A szőrszálemelő és masszázstartozék

eltávolítja a puha, laposan fekvő szőrszálakat,

és nyugtatja a bőrt

Kerámiatárcsák

Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik,

melyek gyengéden eltávolítják még a puha

szőrszálakat is

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal

rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül

távolítják el a szőrszálakat.

Vezeték nélküli precíziós epilátor

Kiváló megoldás a kényes testrészekre. A

keskeny, gyengéd precíziós epilátor ideális az

érzékeny területekhez és utazáshoz is.

Mosható epilálófej

Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

Széles epilálófej

Az extra széles epilálófejünk az optimális

szőrtelenítést biztosít minden egyes

mozdulattal. Az eredmény: hosszan tartó

simaság percek alatt.

Masszírozó tartozék

A gyengéden rezgő masszázsrendszer

stimulálja és nyugtatja a bőrt, kellemesebbé

téve az epilálást.

Opti-light

A beépített Opti-light fénnyel még a

legvékonyabb, legapróbb szőrszálak is

felfedezhetők
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Műszaki adatok

Jellemzők

2 sebességfokozat

Tartozékok

Tisztítókefe

Tárolótáska

Opti-light

Masszírozó tartozék

Megoldás az érzékeny területekre

Precíziós epilátor

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 32

Tárcsaszám: 17

Másodpercenkénti műveletszám 1: 1173

Másodpercenkénti műveletszám 2: 1360

Feszültség: 100-240 V

Elemek a precíziós epilátorhoz: 2 db AA

méretű

Működési idő (precíziós epilátor): 60 perc
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