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Total pentru corp şi faţă

Fără fir

 
HP6576

Piele fină în câteva minute,

durează câteva săptămâni

Capul foarte lat şi discurile ceramice texturate ale SatinPerfect îndepărtează mai

mult păr dintr-o mişcare, oferindu-vă experienţa supremă de epilare! Nu doriţi

netezime de durată pentru până la patru săptămâni? Piele fină în câteva minute,

durează câteva săptămâni!

Epilare eficientă pentru piele netedă de durată

Capul foarte lat îndepărtează mai mult păr dintr-o mişcare

Discurile performante îndepărtează delicat şi cele mai subţiri fire

Sistemul activ de ridicare ridică şi îndepărtează chiar şi firele culcate

Capacul pentru performanţă optimă pivotează pentru contactul optim cu pielea

Opti-light evidenţiază firele cele mai fine

Epilare confortabilă

Bara vibratoare pentru masaj stimulează şi calmează pielea

Cap de epilare lavabil pentru igienă optimă

Până la 40 de minute de epilare fără fir, reîncărcare rapidă într-o oră

Soluţie preţioasă pentru părţile preţioase ale corpului

Radeţi, tundeţi şi conturaţi pentru rezultate foarte precise şi o piele netedă

Pensete suplimentare portabile de lux cu lumină şi oglindă



Epilator HP6576/00

Repere

Fără fir

Vă puteţi epila oriunde cu acest epilator fără fir.

Până la 40 de minute de epilare fără a

necesita cabluri, reîncărcare rapidă într-o oră.

Cap foarte lat

Capul de epilare foarte lat preia şi

îndepărtează mai multe fire de păr dintr-o

mişcare pentru rezultate de durată şi o piele

foarte netedă în câteva minute

Sistem cu delicateţe

Bara vibratoare pentru masaj delicat

stimulează şi calmează pielea pentru un

proces plăcut de epilare

Opti-light

Led-ul Opti-light încorporat evidenţiază clar

firele de păr mici şi subţiri

Capac pentru performanţă optimă

Mişcarea de pivotare a capacului pentru

performanţă vă ajută să menţineţi epilatorul în

unghiul ideal pentru rezultate optime

Radeţi, tundeţi şi stilizaţi

Radeţi, tundeţi şi conturaţi pentru rezultate

foarte precise şi o piele netedă

Pensete inteligente

Pensete într-o carcasă elegantă, cu lumină şi

oglindă integrate, ideal pentru sprâncene

Sistem unic de ridicare a firelor & vibrare

Sistemul unic de ridicare a firelor & vibrare

utilizează vibraţii uşoare pentru a ridica firele

subţiri, facilitând îndepărtarea acestora

Cap de epilare lavabil

Acest epilator dispune de un cap de epilare

lavabil. Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet

de apă, pentru o igienă mai bună

Discuri performante

Discurile ceramice performante texturate

captează şi cele mai subţiri fire
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Specificaţii

Epilare rapidă, durabilă

Cap foarte lat

Pensete ceramice texturate

Filtru activ pentru păr

Opti-light

Capac pentru performanţă optimă

Dispozitiv de pregătire

Cap care urmează conturul corpului

Controlul presiunii

Confort şi igienă

Perie de curăţat

Husă de lux

Cap de epilare lavabil

Epilare confortabilă

Fără fir

Sistem cu delicateţe

Două setări de viteză

Soluţii preţioase şi de lux

radeţi, tundeţi şi conturaţi

Set de pensete de lux

Date tehnice

Culoare: Şampanie aurie

Numărul de pensete: 32

Rotaţii pe minut: 2550

Acţiuni de prindere pe minut: 81.600

Alimentare epilator

Epilator fără fir/cu reîncărcare

Timp de încărcare: 1 ore

Durată de funcţionare epilator: 40 minut

Tensiune: 100-240 V

Putere (în waţi): 16

Frecvenţă: 50-60 Hz
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