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Våt og tørr

med skjærehode

 

HP6577/00

Få perfekt hud
Epilator med Skin Care System

Philips SatinPerfect-epilatoren med SkinPerfect-systemet fjerner selv fine, korte hårstrå samtidig som den

beskytter huden. Kan brukes våt og tørr, slik at du får komfortabel bruk når du dusjer. Skjærehode og trimmekam

følger med.

Glatt hud

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Strukturerte keramikkskiver fjerner selv fine, korte hår

Bredt epilatorhode dekker mer av huden per bevegelse

Aktiv hårløfter- og massasjetilbehør fjerner hår som ligger flatt

Komfortabel epilering

Trådløs

Kan brukes både våt og tørr i og utenfor dusjen

Løsninger for sensitive områder

Skjærehodet følger konturene perfekt for en jevn barbering



Epilator HP6577/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Strukturerte keramikkskiver

Epilatoren har keramiske strukturerte plater

som fjerner selv de tynneste hårene

Bredt epilatorhode

Vårt ekstra brede epilatorhode sørger for

optimal hårfjerning i hver bevegelse for et

langvarig og superglatt resultat på få minutter.

Skånsomme pinsetter

Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å

fjerne hår uten å trekke i huden.

Aktiv hårløftertilbehør

Det aktive hårløfter- og massasjetilbehøret

fjerner fine hår som ligger flatt, og beroliger

huden

Våt og tørr

For våt og tørr bruk.

Skjærehode med kam

Det avtakbare skjærehodet følger konturene i

bikinilinjen og i armhulen perfekt og gir en tett

og jevn barbering. Leveres med trimmekam.

 

Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Avtagbart skjærehode

Opti-light

Oppbevaringsetui

Komfortabel epilering

Trådløs

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Antall pinsetter: 17

Trekk/sekund hastighet 1: 1173

Trekk/sekund hastighet 2: 1360

Spenning: 13 400 mA V

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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