
 

Epilator
SatinPerfect

 

Umed şi uscat

Ediţia Deluxe

 

HP6581/00

Dezvăluie perfecţiunea pielii tale
Epilator cu sistem Skin Perfect

Epilatorul Philips SatinPerfect cu sistemul SkinPerfect îndepărtează chiar şi firele de păr fine, scurte protejând în

acelaşi timp pielea. Umed şi uscat, pentru o utilizare confortabilă pentru îngrijirea corporală de rutină din timpul

duşului. Include epilatorul de precizie umed şi uscat, cap de radere cu pieptene şi pensete

Piele netedă

Discurile ceramice texturate îndepărtează chiar şi firele fine, scurte

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Capul de epilare lat acoperă mai multă piele la fiecare trecere

Accesoriul pt ridicarea firelor şi masaj îndepărtează firele culcate

Epilare confortabilă

Pentru utilizarea umedă şi uscată

Soluţii pentru zonele sensibile

Epilatorul de precizie îndepărtează delicat firele din zonele sensibile

Capul de radere urmează perfect contururile pentru o epilare delicată

Pensete suplimentare portabile de lux cu lumină şi oglindă



Epilator HP6581/00

Repere

Discuri ceramice texturate

Acest epilator dispune de discuri ceramice

texturate pentru îndepărtarea delicată chiar şi a

celor mai fine fire de păr

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri de epilare

delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără

senzaţia de smulgere.

Umed şi uscat

Pentru utilizare uscată şi umedă.

Cap de epilare lat

Capul nostru de epilare lat asigură

îndepărtarea optimă a părului la fiecare

trecere, pentru rezultate de durată îndelungată

şi extrem de fine în câteva minute.

Accesoriu pt. ridicarea firelor

Accesoriul pentru ridicarea activă a firelor de

păr şi masaj îndepărtează firele de păr fine,

lipite de piele şi calmează pielea

Cap de ras cu pieptene

Capul de radere detaşabil urmăreşte perfect

contururile zonei inghinale sau axiale pentru o

radere precisă şi fină. Dispune de pieptene

pentru tuns.

Epilator de precizie umed şi uscat

O soluţie convenabilă şi preţioasă pentru

părţile sensibile ale corpului.

Pensete inteligente

Pensete într-o carcasă elegantă, cu lumină şi

oglindă integrate, ideal pentru sprâncene

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Caracteristici

Setări pentru 2 viteze

Accesorii

Perie de curăţat

Cap de radere detaşabil

Husă

Opti-light

Epilare confortabilă

Fără fir

Uşor de utilizat

Utilizare umedă şi uscată

Soluţii pentru zonele sensibile

Epilator de precizie umed şi uscat

Specificaţii tehnice

Număr de puncte de prindere: 32

Număr de discuri: 17

Trageri/secundă la viteza 1: 1173

Trageri/secundă la viteza 2: 1360

Tensiune: 13400 mA V
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