
 

Epilátor
SatinPerfect

 
Suché a mokré používání

s holicí hlavou

 

HP6577/00

Ukažte dokonalost své pokožky
Epilátor se systémem Skin Perfect

Epilátor Philips SatinPerfect se systémem SkinPerfect odstraňuje i ty nejjemnější a nejkratší chloupky a při tom

chrání vaši pokožku. Mokrý a suchý provoz umožňuje pohodlné používání i ve sprše. Součástí je holicí hlava

s hřebenem pro zastřihávání.

Překrásná pokožka

Pokročilá technologie: Hypoalergenní kotouče s ionty stříbra

Hladká pokožka

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Tvarované keramické disky odstraňují i ty nejjemnější krátké chloupky

Široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky

Masážní nástavec pro aktivní nadzvedávání chloupků odstraňuje ležící chloupky

Pohodlná epilace

Bezdrátový

Pro mokré a suché použití ve sprše i mimo ni

Řešení pro citlivé partie

Hlava dokonale kopíruje obrys těla pro hladkou epilaci



Epilátor HP6577/00

Přednosti Specifikace

Tvarované keramické disky

Tento epilátor má kotouče s keramickým

povrchem, které šetrně odstraňují i ty nejmenší

chloupky

Široká epilační hlava

Naše mimořádně široká epilační hlava vám

poskytne optimální odstranění chloupků

jedním tahem a zajistí dlouhotrvající výsledky

v podobě dokonale hladké pokožky během

několika minut.

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují chloupky, aniž by tahali za

pokožku.

Hypoalergenní kotoučky

Pokročilá technologie: Hypoalergenní kotouče

s ionty stříbra

Nástavec pro nadzvedávání chloupků

Masážní nástavec pro aktivní nadzvedávání

chloupků odstraňuje jemné ležící chloupky

a uklidňuje pokožku

Suché a mokré používání

Pro mokré i suché použití.

Holicí hlava se hřebenem

Odpojitelná holicí hlava dokonale kopíruje

kontury vaší linie bikin či podpaží a zanechává

je dokonale a hladce oholené. Je vybavena

zastřihávacím hřebenem.

 

Funkce

2 nastavení rychlosti: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: ano

Odnímatelná holicí hlava: ano

Světlo Opti-light: Ano

Pouzdro pro skladování: ano

Pohodlná epilace

Bezdrátový: Ano

Snadné použití

Mokré a suché použití: Ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 32

Počet kotoučků: 17

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 1173

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 1 360

Napětí: 13 400 mA V

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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