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Afslør din perfekte hud
Epilator med Skin Perfect-system

Philips SatinPerfect-epilator med SkinPerfect-system fjerner selv fine, korte hår og beskytter samtidig huden.

Med Wet&Dry, så den kan bruges behageligt i badet. Med kappe til følsomme områder.

Glat hud

Blide pincetskiver fjerner hår uden at trække i huden

Ru, keramiske skiver fjerner selv fine, korte hår

Bred epilatorhoved dækker mere hud pr. strøg

Aktiv hårløfter og massagetilbehør fjerner fladtliggende hår

Behagelig epilering

Ledningsfri

Wet & Dry, så den kan bruges i eller uden for brusebadet

Løsninger til følsomme områder

Kappe til følsomme områder



Epilator HP6575/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ru, keramiske skiver

Denne epilator har ru, keramiske skiver for

forsigtigt at fjerne selv de fineste hår

Bredt epilatorhoved

Det ekstra brede epilatorhoved giver dig

optimal hårfjernelse i hvert strøg, så du opnår

langtidsholdbare og superglatte resultater på få

minutter.

Blide pincetskiver

Epilatoren har blide pincetskiver for at fjerne

hår uden at trække i huden.

Aktiv hårløfter-tilbehør

Aktiv hårløfter og massagetilbehør fjerner fine,

fladtliggende hår og er blid mod huden

Wet & Dry

Til våd og tør brug.

Kappe til sensitive områder

Epilatoren har en præcisionskappe til

følsomme områder. Specielt tilpasset til mere

følsom hud, giver mulighed for nænsom

epilering i følsomme områder

 

Funktioner

2 hastighedsindstillinger

Tilbehør

Rensebørste

Opti-light

Kappe til sensitive områder

Opbevaringsetui

Behagelig epilering

Ledningsfri

Brugervenlig

Våd og tør brug

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 32

Antal pincetskiver: 17

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 1173

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 1360

Spænding: 13 400 mA V

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑05

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 35708 06

www.philips.com

http://www.philips.com/

