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Na mokro i na sucho

 

HP6575/00

Odkryj piękno swojej skóry
Depilator z systemem Skin Perfect

Depilator Philips SatinPerfect z systemem SkinPerfect usuwa nawet drobne, krótkie włoski, jednocześnie

chroniąc skórę. Można z niego korzystać na sucho i na mokro, co umożliwia wygodną depilację pod prysznicem.

Zestaw obejmuje nasadkę do delikatnych miejsc.

Gładka skóra

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze usuwają nawet cienkie, krótkie włoski

Szeroka głowica depilująca pokrywa większą powierzchnię skóry jednym ruchem

Aktywna nasadka unosząca włosy i masująca skórę usuwa przylegające włoski

Wygodna depilacja

Sieć bezprzewodowa

Możliwość używania na sucho i na mokro, nawet pod prysznicem

Rozwiązania dla delikatnych obszarów ciała

Nasadka do delikatnych miejsc zapewnia łagodną depilację



Depilator HP6575/00

Zalety Dane techniczne

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

Depilator jest wyposażony w dyski ceramiczne

o specjalnej fakturze, które delikatnie usuwają

nawet najcieńsze włoski

Szeroka głowica depilująca

Nasza bardzo szeroka głowica depilująca

pozwala usunąć maksymalną ilość włosków za

każdym pociągnięciem, zapewniając

długotrwałe rezultaty i niezwykłą gładkość w

zaledwie kilka minut.

Delikatne dyski depilujące

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski

depilujące, które usuwają włoski bez

pociągania za skórę.

Aktywna nasadka unosząca włosy

Aktywna nasadka unosząca włosy i masująca

skórę umożliwia pozbycie się włosków

przylegających do skóry i łagodzi podrażnienia

Na mokro i na sucho

Do użytku na mokro i na sucho

Nasadka do delikatnych miejsc

Depilator jest wyposażony w nasadkę do

delikatnych miejsc. Zaprojektowana specjalnie

do depilacji wrażliwych partii ciała, umożliwia

delikatniejszą depilację.

 

Właściwości

2 ustawienia prędkości

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Lampka Opti-light

Nasadka do delikatnych miejsc

Etui do przechowywania

Wygodna depilacja

Sieć bezprzewodowa

Łatwa obsługa

Możliwość używania na sucho i na mokro

Dane techniczne

Liczba punktów chwytania włosków: 32

Liczba dysków: 17

Liczba czynności wyrywania/sekundę 1: 1173

Liczba czynności wyrywania/sekundę 2: 1360

Napięcie: 13 400 mA V

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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