
Συσκευή αποτρίχωσης

SatinPerfect

  Για όλο το σώμα και το πρόσωπο

Ασύρματο

 
HP6576

Λείο μέσα σε λίγα λεπτά,

διαρκεί για εβδομάδες

Η εξαιρετικά ευρεία κεφαλή του SatinPerfect και οι ανάγλυφες κεραμικές επιφάνειες αφαιρούν

περισσότερες τρίχες με μία κίνηση, χαρίζοντάς σας την απόλυτη εμπειρία αποτρίχωσης! Δεν

επιθυμείτε το δέρμα σας να είναι λείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως τεσσάρων

εβδομάδων; Λείο μέσα σε λίγα λεπτά, διαρκεί για εβδομάδες!

Αποτελεσματική αποτρίχωση για λείο δέρμα που διαρκεί περισσότερο

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αφαιρεί περισσότερες τρίχες με μία κίνηση

Οι ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες αφαιρούν απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Το ενεργό σύστημα ανύψωσης τριχών ανασηκώνει και αφαιρεί ακόμη και τις επίπεδες τρίχες

Το κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης περιστρέφεται για καλύτερη επαφή με το δέρμα

Το Opti-light αποκαλύπτει ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Το σύστημα τεντώματος δέρματος προετοιμάζει ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες για αφαίρεση

Η τεχνική ελέγχου ταχύτητας διατηρεί την ιδανική ταχύτητα αποτρίχωσης

Αποτρίχωση με άνεση

Η ράβδος μασάζ με δόνηση διεγείρει και καταπραΰνει το δέρμα

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης για βέλτιστη υγιεινή

Έως και 40 λεπτά χρήση χωρίς καλώδιο, γρήγορη επαναφόρτιση σε 1 ώρα

Πολύτιμες λύσεις για πολύτιμα μέρη του σώματος

Κεφαλή ξυρίσματος για το ξύρισμα και το τριμάρισμα των ευαίσθητων περιοχών

Επιπλέον πολυτελές τσιμπιδάκι με φως και καθρέπτη
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Χαρακτηριστικά

Κεραμικές τσιμπίδες

Οι ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες δεσμεύουν

αποτελεσματικά τις τρίχες και δεν επιτρέπουν ούτε

και στις πιο λεπτές τρίχες να γλιστρήσουν από τους

δίσκους

Ασύρματο

Κάντε αποτρίχωση οπουδήποτε με αυτή τη συσκευή

αποτρίχωσης χωρίς καλώδιο

Ακόμα πιο πλατιά κεφαλή

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αντιμετωπίζει και

αφαιρεί περισσότερες τρίχες με μία κίνηση για

μεγάλης διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα

μέσα σε λίγα λεπτά

Σύστημα απαλότητας

Η ράβδος μασάζ με ήπια δόνηση διεγείρει και

καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση

Opti-light

Το Opti-light αποκαλύπτει ακόμη και τις πιο λεπτές

τρίχες

Κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης

Η περιστροφική κίνηση του καλύμματος απόδοσης

σάς βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή αποτρίχωσης

στην ιδανική γωνία για βέλτιστα αποτελέσματα

Κεφαλή ξυρίσματος ευαίσθητων περιοχών

Κεφαλή ξυρίσματος για τέλειο ξύρισμα στις

ευαίσθητες περιοχές, όπως οι μασχάλες και η

γραμμή του μπικίνι. Με χτένα κοπής για τριμάρισμα

και δημιουργία περιγράμματος στο μπικίνι.

Σύστημα τεντώματος δέρματος

Το ήπιο τέντωμα του δέρματος κάνει ακόμη και τις

πιο κοντές τρίχες να ανασηκώνονται για εύκολη

αποτρίχωση.

Έξυπνες τσιμπίδες

Τσιμπίδες σε μια κομψή θήκη με ενσωματωμένο

φως και καθρέπτη, ιδανικές για φρύδια.

Τεχνική ελέγχου ταχύτητας

Η τεχνική ελέγχου ταχύτητας διατηρεί την ιδανική

ταχύτητα αποτρίχωσης

Μοναδικό σύστημα ανύψωσης τριχών&δόνησης

Το μοναδικό σύστημα ανύψωσης τριχών&δόνησης

χρησιμοποιεί ήπιες δονήσεις για την ανύψωση των

τριχών, καθιστώντας εύκολη την αφαίρεσή τους

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης

Πλήρως πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης για

βέλτιστη υγιεινή
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Προδιαγραφές

Γρήγορη αποτρίχωση που διαρκεί

Ακόμα πιο πλατιά κεφαλή

Ανάγλυφες κεραμικές τσιμπίδες

Ενεργό σύστημα ανύψωσης τριχών

Κάλυμμα βέλτιστης απόδοσης

Opti-light

Εργονομική κεφαλή

Σύστημα τεντώματος δέρματος

Έλεγχος ταχύτητας

Άνεση και υγιεινή

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης

Πολυτελής θήκη

Βούρτσα καθαρισμού

Αποτρίχωση με άνεση

Σύστημα απαλότητας

Ασύρματο

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας

Πολύτιμες και πολυτελείς λύσεις

Ξύρισμα, τριμάρισμα και δημιουργία περιγράμματος

Πολυτελές σετ με τσιμπίδες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα: Χρυσό σαμπανιζέ

Περιστροφές/λεπτό: 2550

Αριθμός τσιμπίδων: 32

Ενέργειες "πιασίματος"/λεπτό: 81.600

Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα

Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα

Χωρίς καλώδιο/επαναφόρτιση -συσκευή

αποτρίχωσης

Χρόνος λειτουργίας συσκευής αποτρίχωσης:

40 λεπτό

Χρόνος φόρτισης: 1 ώρα(ες)

Τάση: 100-240 V

Ισχύς:

16

Συχνότητα: 50-60 Hz
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