Epilatör
SatinPerfect
Islak ve kuru
6 aksesuar
ve cilt germe aparatı

HP6583/02

En geniş başlık* ve 6 aksesuarıyla
en etkili Philips epilatör
En etkili epilatörümüz ıslak veya kuru kullanımda en ince ve kısa tüyleri bile
cildinize zarar vermeden alır. Şimdi daha acısız bir epilasyon için önerilen benzersiz
cilt germe aparatıyla**.
Pürüzsüz cilt
En geniş epilasyon başlığı* her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar
Hızlı epilasyon için saniyede 1300'ün üzerinde cımbız hareketi
Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır
Konforlu epilasyon
Duşta veya duş dışında, ıslak veya kuru kullanım.
Cilt germe aparatı, epilasyon sırasında cildinizin gergin kalmasını sağlar
Kablosuz
Hassas bölge çözümleri
Hassas cilt için hassas bölge başlığı
Epilasyon başlığı vücut kıvrımlarına mükemmel uyarak pürüzsüz epilasyon sağlar
Işıklı ve aynalı, lüks, taşınabilir ek cımbız
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Özellikler
Geniş epilasyon başlığı

Saniyede 1360 cımbız hareketi
Hızlı ve etkili epilasyon için saniyede 1300'ün
üzerinde cımbız hareketi.

Taraklı epilasyon başlığı

Islak ve Kuru kullanım

Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli
ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece
birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette
tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

Çıkarılabilir tıraş başlığı bikini çizginize ve
koltuk altlarınıza mükemmel uyum sağlayarak
yakın bir tıraş ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.
Düzeltme tarağıyla birlikte verilir.
Duşta veya TV izlerken konforlu kullanım.

Cilt germe aparatı

Akıllı cımbızlar
Hassas bölge başlığı

Epilasyon başlığını kullanırken cildinizin
gergin kalmasını sağlayan ve daha acısız bir
epilasyon için kadınlar tarafından tercih edilen
yenilikçi bir özellik**

Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha
hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve
böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon
sağlar

Şık muhafaza içindeki ışıklı ve aynalı cımbız,
kaşlar için ideal

Kablosuz
Seramik kaplı diskler

40 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte
hızlı şarj.

Bu epilatör en ince tüyleri bile alabilen
seramik kaplı disklere sahiptir

Philips Yeşil Logo
Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabiliyor.
Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,
Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri
dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü
güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak
Alanlarından en az birinde, çevre için önemli
katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler
Özellikler
2 hız ayarı

Akıllı cımbızlar: Işıklı, akıllı cımbızlar
Saklama çantası
Opti-light

Aksesuarlar
Elektrikli tıraş başlığı: ve düzeltme tarağı
Cilt germe
Aktif tüy kaldırma aparatı
Hassas bölge başlığı
Temizleme fırçası
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Konforlu epilasyon
Kablosuz
Cilt germe

Teknik spesiﬁkasyonlar
Yakalama noktası sayısı: 32
Disk sayısı: 17
Çekme hareketi/saniye hız 1: 1173
Çekme hareketi/saniye hız 2: 1360
Gerilim: 13 400 mA volt
Kolay kullanım
Islak ve kuru kullanım
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* Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-ED70, Babyliss G850E
ve Calor EP9230 ile karşılaştırılmıştır
* Üst bacaklar ve kollarda yapılan epilasyon için cilt
germe aparatı kullanılan ve kullanılmayan
karşılaştırmalı test sonuçlarıdır. Bu testler 2014 yılında,
54 kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir

