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Nedves és száraz használathoz

6 tartozék

bőrsimító eszközzel

 

HP6583/02

A Philips leghatékonyabb epilálási rendszere

a legszélesebb fejjel* és 6 kiegészítővel

A leghatékonyabb epilátorunk még a legpuhább és legrövidebb szőrszálakat is

eltávolítja, miközben védi a bőrt, nedvesen és szárazon egyaránt. Egyedülálló

bőrsimítóval, amely gondoskodik a kevésbé fájdalmas epilálási élményről**.

Sima bőr

A szélesebb epilálófej* nagyobb bőrfelületet ér el egyetlen mozdulattal

Több mint 1300 csipeszmozdulat másodpercenként a gyors epilálás érdekében

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

Kényelmes epilálás

Nedvesen és szárazon (akár a zuhany alatt is) egyaránt használható.

A bőrsimító eszköz feszesen tartja a bőrét epilálás közben

Vezeték nélküli

Megoldás az érzékeny területekre

Precíziós sapka az érzékeny bőrhöz

A borotvafej teljes mértékben követi a test körvonalait a sima borotválásért

Luxus kiegészítő hordozható csipeszek beépített fénnyel és tükörrel
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Fénypontok

Széles epilálófej

Az extra széles epilálófejünk az optimális

szőrtelenítést biztosít minden egyes

mozdulattal. Az eredmény: hosszan tartó

simaság percek alatt.

A bőrsimító eszköz

Egy innovatív funkció, mely feszesen tartja a

bőrét miközben az epilálófej végighalad rajta,

továbbá gondoskodik a fájdalommentesebb

epilálás** élményéről

Vezeték nélküli

Akár 40 perces, vezeték nélküli epilálás, egy

óra gyorstöltéssel.

1360 csipeszmozdulat másodpercenként

Több mint 1300 csipeszmozdulat

másodpercenként a gyors és hatékony epilálás

érdekében.

Nedves és száraz használatra egyaránt

Kényelmes epilálás zuhanyzás vagy tévénézés

közben.

Precíziós sapka

Az epilátor precíziós sapkával rendelkezik. Ez a

különösen érzékeny bőrre tervezett sapka

finomabb szőrtelenítést tesz lehetővé az

érzékeny területeken is

Kerámiatárcsák

Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik,

melyek gyengéden eltávolítják még a puha

szőrszálakat is

Fésűvel ellátott borotvafej

A levehető borotvafej tökéletesen követi

bikinivonalának vagy hónaljának vonalait,

alaposabb és gyengédebb borotválkozást

nyújtva. Fésűtartozékkal rendelkezik.

Intelligens csipeszek

Csipesz elegáns tokban, beépített fénnyel és

tükörrel: ideális a szemöldök formázásához

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Jellemzők

2 sebességfokozat

Tartozékok

Elektromos borotvafejjel: formázófésűvel

Bőrsimító funkció

Aktív szőrszálemelő tartozék

Precíziós sapka

Tisztítókefe

Intelligens csipeszek: Intelligens csipeszek

beépített fénnyel

Tárolótáska

Opti-light

Kényelmes epilálás

Vezeték nélküli

Bőrsimító funkció

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 32

Tárcsaszám: 17

Másodpercenkénti műveletszám 1: 1173

Másodpercenkénti műveletszám 2: 1360

Feszültség: 13 400 mA V

Egyszerű használat

Nedves és száraz használatra egyaránt

* A Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-ED70, Babyliss G850E

és Calor EP9230 készülékekkel összehasonlítva

* az 54 nőn végzett 2014-es teszt eredményei, mely a

comb és kar bőrén használt bőrsimító eszköz hatásait

vizsgálta
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