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HP6574/20
Atskleiskite savo tobulą odą
Epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema

„Philips SatinPerfect“ epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema pašalina net plonus,

trumpus plaukelius bei apsaugo odą. Komplekte yra tikslus epiliatorius, kuriuo

galima švelniai šalinti plaukus intymiose vietose.

Patogi epiliacija

Plaunama epiliavimo galvutė optimaliai higienai

Optinė šviesa apšviečia net trumpiausius plaukelius

Švelni oda

Aktyvaus pakėlimo ir masažo priedas šalina prigludusius plaukelius

Plati epiliavimo galvutė vienu judesiu apima didesnį plotą

Tekstūriniai keramikos diskai pašalina net plonus ir trumpus plaukelius

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Sprendimai jautrioms vietoms

Belaidis tikslus mini epiliatorius
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Ypatybės

Aktyvaus plaukelių pakėlimo priedas

Aktyvaus plaukelių pakėlimo ir masažo priedas

pašalina plonus prigludusius plaukelius ir

ramina odą

Tekstūriniai keramikos diskai

Šio epiliatoriaus keraminiai nelygaus

paviršiaus diskai švelniai pašalina net

smulkiausius plaukelius

Švelnūs pešiojimo diskai

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai

pašalina plaukelius netempdami odos.

Belaidis tikslus epiliatorius

Ypatingas sprendimas ypatingoms kūno

vietoms. Mažas, švelnus ir tikslus epiliatorius

idealiai tinka jautrioms vietoms ir keliaujant.

Plaunama epiliavimo galvutė

Šio epiliatoriaus galvutę galimą plauti. Ją

nuėmę galite išplauti po tekančiu vandeniu ir

taip pasirūpinti higiena

Plati epiliavimo galvutė

Mūsų itin plati epiliatoriaus galvutė

nepriekaištingai šalina plaukus kiekvienu

judesiu, kad per kelias minutes galėtumėte

džiaugtis glotnia oda ir ilgai išliekančiais

rezultatais.

Masažo priedas

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė

stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji

paruošiama maloniam epiliavimo procesui.

Optinė šviesa

Integruota optinė šviesa aiškiai apšviečia

mažyčius, plonus plaukelius.
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Specifikacijos

Savybės

2 greičio nustatymai

Priedai

Valymo šepetys

Laikymo krepšys

Optinė šviesa

Masažo priedas

Sprendimai jautrioms vietoms

Tikslus epiliatorius

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 32

Diskų skaičius: 17

Traukimas/kitas greitis 1: 1173

Traukimas/kitas greitis 2: 1360

Įtampa: 100-240 V

Tikslaus epiliatoriaus baterijos: 2x AA

Tikslaus epiliatoriaus veikimo laikas: 60 min.
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