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Philipsin tehokkain epilaattori
levein epilointipää* ja kuusi lisävarustetta

Tehokkain epilaattorimme poistaa ohuimmat ja lyhyimmätkin ihokarvat ja suojaa

samalla ihoa. Voit käyttää sitä sekä kuivalla että märällä iholla. Ainutlaatuinen ihon

venytin tekee epiloinnista nyt myös kivuttomampaa**.

Sileä iho

Markkinoiden levein epilointipää* käsittelee suuremman alueen kerralla

Nopea epilointi yli 1300:lla pinsetin liikkeellä sekunnissa

Kuviolliset, keraamiset levyt poistavat myös ohuet ja lyhyet ihokarvat

Miellyttävää epilointia

Kuivaan ja märkään käyttöön suihkussa ja kuivissa tiloissa.

Ihon venytin pitää ihon kireällä epiloinnin aikana

Johdoton

Herkkien ihoalueiden ratkaisut

Herkkien ihoalueiden suojus herkälle iholle

Ajopää myötäilee täydellisesti vartalon muotoja ja ajaa ihokarvat tarkasti.

Lisänä matkapaketti, jossa ylelliset valopinsetit ja peili
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Kohokohdat

Leveä epilointipää

Erittäin leveä epilointipää irrottaa entistä

enemmän ihokarvoja yhdellä vedolla, ja saat

kestävän sileän tuloksen muutamassa

minuutissa.

Ihon venytin

Tämä innovatiivinen toiminto pitää ihon

kireällä epiloinnin aikana, jolloin epilointipää

kulkee iholla kivuttomammin**

Johdoton

Jopa 40 minuuttia langatonta epilointia, nopea

tunnin lataus.

1360 pinsetin liikettä sekunnissa

Nopea ja tehokas epilointi yli 1300:lla pinsetin

liikkeellä sekunnissa.

Kuivaan ja märkään käyttöön

Laitteen käyttäminen on miellyttävää sekä

suihkussa että sohvalla katsoessasi televisiota.

Herkkien ihoalueiden suojus

Epilaattorissa on herkkien ihoalueiden suojus.

Se sopii erityisesti herkälle iholle ja

hellävaraiseen epilointiin herkillä ihoalueilla.

Kuviolliset keraamiset levyt

Tämän epilaattorin kuviolliset keraamiset levyt

irrottavat hellävaraisesti lyhyimmätkin

ihokarvat.

Ajopää, jossa kampa

Irrotettava ajopää myötäilee täydellisesti

bikinirajan tai kainaloiden muotoja ja ajaa

karvat tarkasti. Mukana myös ohjauskampa.

Smart Tweezers -valopinsetit

Täydellisesti kulmakarvojen nyppimiseen

soveltuvat valopinsetit on pakattu

tyylikkääseen koteloon, jossa on myös peili

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

2 nopeusasetusta

Lisätarvikkeet

Sähköinen ajopää: mukana ohjauskampa

Ihon venytin

Aktiivinen ihokarvannosto-osa

Herkkien ihoalueiden suojus

Puhdistusharja

Smart Tweezers -valopinsetit: Smart Tweezers

-valopinsetit

Säilytyspussi

Opti-light-valo

Miellyttävää epilointia

Johdoton

Ihon venytin

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 32

Levyjen määrä: 17

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 1173

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 1360

Jännite: 13 400 mA V

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

* Verrattuna Braun Silk-Epil 7-, Panasonic ES-ED70-,

Babyliss G850E- ja Calor EP9230 -laitteisiin

* vuonna 2014 järjestettyyn testiin osallistui 54 naista.

Laitetta testattiin reisien ja käsivarsien ihoon, kun ihon

venytin oli kytkettynä laitteeseen sekä ilman sitä.
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