Epilator
SatinPerfect
Våt och torr
med precisionsepilator

HP6579/00

Visa hudens perfektion
Epilator med Skin Perfect-systemet
Philips SatinPerfect-epilatorn med SkinPerfect-systemet avlägsnar även tunna,
korta hårstrån samtidigt som den skyddar huden. Våt- eller torrakning för behaglig
användning i duschen. Precisionsepilator för våt- och torrakning av känsliga
områden medföljer.
Len hud
Skivor som skonsamt avlägsnar hår utan att dra i huden
Keramiska strukturerade skivor avlägsnar även tunna, korta hårstrån
Det breda epileringshuvudet täcker mer hud per drag
Tillbehör som lyfter håren och masserar tar bort hår som ligger platt
Bekväm epilering
Trådlös
För våt- och torrakning i och utanför duschen
Lösningar för känsliga områden
Precisionsepilator som skonsamt avlägsnar hår på känsliga områden

Epilator

HP6579/00

Funktioner

Speciﬁkationer

Keramiska strukturerade skivor

Tillbehör som lyfter hårstråna

Tillbehör
Opti-light
Rengöringsborste
Förvaringsfodral
Bekväm epilering
Trådlös
Lättanvänd
Våt och torr användning

Den här epilatorn har skivor med en keramisk
beläggning som varsamt tar bort även de allra
tunnaste hårstråna

Med tillbehöret som lyfter hårstråna och
masserar huden kan du avlägsna hår som
ligger platt och lugna huden

Brett epileringshuvud

Våt och torr

Funktioner
2 hastighetsinställningar
Lösningar för känsliga områden
Epilator för våt- och torrakning
Tekniska speciﬁkationer
Antal uppfångningspunkter: 32
Antal skivor: 17
Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 1 173
Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 1 360
Spänning: 13 400 mA V

Vårt extra breda epileringshuvud ger optimal
hårborttagning som på ett par minuter ger ett
långverkande och extra mjukt resultat.

För våtrakning och torrakning.
Epilator för våt- och torrakning

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

En praktisk och noggrann lösning för känsliga
kroppsdelar.
Den här epilatorn har skivor som varsamt tar
bort hårstrån utan att dra i huden.
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Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.

