
 

Epiliatorius

SatinPerfect
 

„Wet & Dry“

 

HP6575/00

Atskleiskite savo tobulą odą
Epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema

„Philips SatinPerfect“ epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema pašalina net smulkius ir trumpus plaukelius bei

apsaugo odą. „Wet&Dry“ – patogu naudoti duše. Su jautrių vietų gaubteliu.

Graži oda

Pažangi technologija: alergijos nesukeliantys sidabro jonų diskai

Švelni oda

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Tekstūriniai keramikos diskai pašalina net plonus ir trumpus plaukelius

Plati epiliavimo galvutė vienu judesiu apima didesnį plotą

Aktyvaus pakėlimo ir masažo priedas šalina prigludusius plaukelius

Patogi epiliacija

Belaidė

„Wet & Dry“ galima naudoti duše ir vonios kambaryje

Sprendimai jautrioms vietoms

Jautrių vietų gaubtelis ypatingai odai



Epiliatorius HP6575/00

Ypatybės Specifikacijos

Tekstūriniai keramikos diskai

Šio epiliatoriaus keraminiai nelygaus

paviršiaus diskai švelniai pašalina net

smulkiausius plaukelius

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.

Švelnūs pešiojimo diskai

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai

pašalina plaukelius netempdami odos.

Alergijos nesukeliantys diskai

Pažangi technologija: alergijos nesukeliantys

sidabro jonų diskai

Aktyvaus plaukelių pakėlimo priedas

Aktyvaus plaukelių pakėlimo ir masažo priedas

pašalina plonus prigludusius plaukelius ir

ramina odą

„Wet & Dry“

Drėgnam ir sausam skutimui.

Jautrių vietų gaubtelis

Šiame epiliatoriuje yra specialus dangtelis,

skirtas plaukeliams pašalinti iš vietų, kuriose

oda jautresnė

 

Savybės

2 greičio nustatymai

Priedai

Valymo šepetys

Optinė šviesa

Jautrių vietų gaubtelis

Laikymo krepšys

Patogi epiliacija

Belaidė

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 32

Diskų skaičius: 17

Traukimas/kitas greitis 1: 1173

Traukimas/kitas greitis 2: 1360

Įtampa: 13 400 mA V

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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