Epileerapparaat
SatinPerfect
Nat en droog
met precisie-epilator

HP6579/00

Onthul de schoonheid van uw huid
Epilator met het SkinPerfect-systeem
De Philips SatinPerfect-epilator met SkinPerfect-systeem verwijdert zelfs ﬁjne en
korte haren en beschermt de huid. Nat en droog scheren voor een comfortabel
gebruik onder de douche. Inclusief precisie-epilator voor nat en droog gebruik
voor gevoelige gebieden.
Gladde huid
Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken
Keramische reliëfschijven verwijderen zelfs ﬁjne en korte haren
Het brede epileerhoofd behandelt een groter oppervlakte in één beweging
Actieve haaroptiller en massagehulpstuk verwijderen platliggende haren
Comfortabel epileren
Draadloos
Voor nat en droog gebruik. Ook onder de douche te gebruiken
Geschikt voor gevoelige zones
Precisie-epilator verwijdert haren pijnloos in gevoelige gebieden

Epileerapparaat
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Kenmerken

Speciﬁcaties

Keramische reliëfschijven

Actieve haaroptiller

Accessoires
Opti-light
Reinigingsborsteltje
Opbergetui
Comfortabel epileren
Draadloos
Gebruiksgemak
Nat en droog te gebruiken

Deze epilator heeft keramische reliëfschijven
die zelfs het ﬁjnste haartje verwijderen

Actieve haaroptiller en massagehulpstuk
verwijderen ﬁjne, platliggende haren en
verzachten de huid

Kenmerken
2 snelheidsstanden

Breed epileerhoofd
Nat en droog

Dankzij het extra brede epileerhoofd kunt u in
één beweging optimaal haren verwijderen. U
hebt binnen enkele minuten een langdurig en
superglad resultaat.

Geschikt voor gevoelige zones
Wet & Dry-precisie-epilator
Technische speciﬁcaties
Aantal opvallende kenmerken: 32
Aantal schijfjes: 17
Trekacties per seconde bij snelheid 1: 1173
Trekacties per seconde bij snelheid 2: 1360
Voltage: 13.400 mA volt

Voor nat en droog gebruik.
Wet & Dry-precisie-epilator

Zachte pincetschijven

Een handige en voelbaar goede oplossing voor
gevoelige lichaamsdelen.
Deze epilator heeft zachte pincetschijven om
haren te verwijderen zonder aan de huid te
trekken.
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Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

