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Våt och torr

6 tillbehör

med hudutsträckare

 

HP6583/02

Philips mest effektiva epilering
med det bredaste huvudet* och sex tillbehör

Vår mest effektiva epilator avlägsnar även de tunnaste och kortaste hårstråna

samtidigt som huden skyddas. Våt och torr användning. Nu med unik

hudutsträckare, så att du får en behagligare epilering**.

Len hud

Det breda epileringshuvudet* täcker mer hud per drag

Fler än 1 300 utdragningar per sekund för snabb epilering

Keramiska strukturerade skivor avlägsnar även tunna, korta hårstrån

Bekväm epilering

Använd våt eller torr, i och utanför duschen.

Hudutsträckaren håller huden stram under epileringen

Trådlös

Lösningar för känsliga områden

Hylsa för känsliga områden

Rakhuvudet följer kroppens konturer perfekt och ger en len rakning

Lyxig tillbehörspincett med ljus och spegel



Epilator HP6583/02

Funktioner

Brett epileringshuvud

Vårt extra breda epileringshuvud ger optimal

hårborttagning som på ett par minuter ger ett

långverkande och extra mjukt resultat.

Hudutsträckare

En innovativ funktion som håller huden stram

när epileringshuvudet dras över huden, en

funktion som kvinnor föredrar för en mindre

smärtsam epilering**

Trådlös

Upp till 40 minuters sladdlös epilering,

snabbladdning på 1 timme.

1 360 utdragningar per sekund.

Fler än 1 300 utdragningar per sekund för

snabb och effektiv epilering.

Våt och torr användning

För bekväm användning i duschen eller när du

ser på TV.

Skyddshylsa

Den här epilatorn har en hylsa för känsliga

områden. Hylsan är särskilt anpassad för

känslig hud och lämpar sig därför väl för

epilering på känsliga områden

Keramiska strukturerade skivor

Den här epilatorn har skivor med en keramisk

beläggning som varsamt tar bort även de allra

tunnaste hårstråna

Rakhuvud med kam

Löstagbart rakhuvud som följer bikinilinjens

konturer eller underarmarna perfekt för en nära

och slät rakning. Levereras med trimkam.

Smarta pincetter

Pincett i elegant fodral med inbyggd lampa

och spegel – idealisk för ögonbrynsplockning

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.
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Specifikationer

Funktioner

2 hastighetsinställningar

Tillbehör

Elektriskt rakhuvud: med trimkam

Hudutsträckare

Tillbehör som lyfter hårstråna

Skyddshylsa

Rengöringsborste

Smarta pincetter: Smarta pincetter med ljus

Förvaringsfodral

Opti-light

Bekväm epilering

Trådlös

Hudutsträckare

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

Lättanvänd

Våt och torr användning

* Jämfört med Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-ED70,

Babyliss G850E och Calor EP9230

* resultat från tester med 54 kvinnor 2014 med resp. utan

hudutsträckare, på lår och överarmar
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