Epilátor
SatinPerfect
Holenie za mokra aj za sucha

HP6575/00

Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
Epilátor so systémom SkinPerfect
Epilátor Philips SatinPerfect so systémom SkinPerfect odstráni aj tie najjemnejšie a najkratšie chĺpky a zároveň
ochráni vašu pokožku. Môžete ho pohodlne používať nasucho aj namokro počas sprchovania. Súčasťou je aj
kryt pre mimoriadne citlivé oblasti.
Nádherná pokožka
Vyspelá technológia: hypoalergénne disky s iónmi striebra
Hladká pokožka
Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky
Textúrované keramické disky odstránia aj jemné, krátke chĺpky
Široká epilačná hlava prejde jedným ťahom po väčšej ploche pokožky
Masážny nástavec na aktívne dvíhanie chĺpkov odstráni ležiace chĺpky
Pohodlná epilácia
Bez šnúry
Na suché aj mokré použitie v sprche aj mimo nej
Riešenia pre citlivé oblasti
Kryt na citlivé oblasti pre jemnú pokožku

Epilátor
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Hlavné prvky

Technické údaje

Textúrované keramické disky

Hypoalergénne disky
Vyspelá technológia: hypoalergénne disky s
iónmi striebra
Nástavec na aktívne dvíhanie chĺpkov

Príslušenstvo
Čistiaca kefka: áno
Svetlo Opti-light: áno
Kryt pre veľmi citlivú oblasť: áno
Odkladacie puzdro: áno
Pohodlná epilácia
Bez šnúry: áno

Tento epilátor disponuje textúrovanými
keramickými diskami, ktoré šetrne odstránia aj
tie najjemnejšie chĺpky
Široká epilačná hlava

Vlastnosti
2 nastavenia rýchlosti: áno

Jednoduché používanie
Na suché aj mokré použitie: áno
Masážny nástavec na aktívne dvíhanie chĺpkov
odstraňuje jemné ležiace chĺpky a upokojuje
pokožku
Holenie za mokra aj za sucha

Technické špeciﬁkácie
Počet záchytných bodov: 32
Počet diskov: 17
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 1173
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 1360
Napätie: 13 V, 400 mA V

Extra široká epilačná hlava poskytuje
optimálne odstraňovanie chĺpkov pri každom
pohybe pre dlhotrvajúce a extra jemné
výsledky v priebehu pár minút.
Na mokré aj suché použitie.
Jemné epilačné disky
Kryt pre veľmi citlivú oblasť
Tento epilátor je vybavený krytom pre citlivé
oblasti, ktorý je špeciálne prispôsobený pre
citlivejšiu pokožku. Umožňuje tak jemnú
epiláciu citlivých oblastí

Tento epilátor je vybavený jemnými
epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky
bez ťahania pokožky.
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Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú
znižovať náklady, spotrebu energie a
emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú
významný environmentálny prínos v jednej
alebo viacerých hlavných oblastiach
ekologických priorít spoločnosti Philips –
energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné
látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako
aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

