
 

Συσκευή αποτρίχωσης

SatinPerfect

 

Wet & Dry

με ξυριστική κεφαλή

 

HP6577/00

Αποκαλύψτε την τελειότητα της επιδερμίδας σας
Συσκευή αποτρίχωσης με σύστημα περιποίησης δέρματος

Η αποτριχωτική συσκευή Philips SatinPerfect με το σύστημα SkinPerfect αφαιρεί ακόμη και τις λεπτές, κοντές τρίχες, ενώ

ταυτόχρονα προστατεύει την επιδερμίδα. Είναι κατάλληλη για υγρή και στεγνή αποτρίχωση, για άνετη χρήση στο μπάνιο.

Περιλαμβάνει κεφαλή ξυρίσματος με χτένα κοπής.

Πανέμορφη επιδερμίδα

Εξελιγμένη τεχνολογία: Υποαλλεργικοί δίσκοι ιόντων αργύρου

Απαλή επιδερμίδα

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Ανάγλυφοι κεραμικοί δίσκοι που αφαιρούν ακόμη και τις λεπτές, κοντές τρίχες

Η πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα ανά κίνηση

Το εξάρτημα μασάζ και ενεργής ανύψωσης αφαιρεί τις κολλημένες τρίχες

Αποτρίχωση με άνεση

Ασύρματα

Υγρή και στεγνή αποτρίχωση, για χρήση μέσα και έξω από το ντους

Για τις ευαίσθητες περιοχές

Η κεφαλή ξυρίσματος ακολουθεί τις καμπύλες των ποδιών και του σώματος, για απαλό ξύρισμα



Συσκευή αποτρίχωσης HP6577/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ανάγλυφοι κεραμικοί δίσκοι

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με

ανάγλυφους κεραμικούς δίσκους, για να αφαιρείτε

ήπια απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες

Πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η ακόμα πιο πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης προσφέρει

τέλεια αποτρίχωση με μια κίνηση για μεγάλης

διάρκειας, απίστευτα λεία αποτελέσματα μέσα σε λίγα

λεπτά.

Απαλοί αποτριχωτικοί δίσκοι

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με

τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να

ταλαιπωρείτε το δέρμα.

Υποαλλεργικοί δίσκοι

Εξελιγμένη τεχνολογία: Υποαλλεργικοί δίσκοι ιόντων

αργύρου

Εξάρτημα ενεργής ανύψωσης τριχών

Το ενεργό σύστημα ανύψωσης τριχών και το

εξάρτημα μασάζ αφαιρούν τις λεπτές και κολλημένες

τρίχες και καταπραΰνουν την επιδερμίδα

Wet & Dry

Για υγρή και στεγνή αποτρίχωση.

Ξυριστική κεφαλή με χτένα

Αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή που ακολουθεί

απόλυτα το περίγραμμα της γραμμής του μπικίνι ή

της μασχάλης για βαθύ και απαλό ξύρισμα.

Διατίθεται με χτένα τριμαρίσματος.

 

Λειτουργίες

2 ρυθμίσεις ταχύτητας: Και

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: ναι

Αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή: ναι

Opti-light: Και

Θήκη φύλαξης: ναι

Αποτρίχωση με άνεση

Ασύρματα: Και

Ευκολία στη χρήση

Για υγρή και στεγνή χρήση: Και

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 32

Αριθμός δίσκων: 17"

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 1173

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 1360

Τάση: 13 400mA volt

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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