
Epilator til våt og
tørr bruk

 
Care Edition

KeraBody

med plater med keramisk
struktur

Trådløs og oppladbar

 

HP6585/01

Keramisk strukturerte plater fjerner

selv de korteste hårene

Gled deg over langvarig glatthet med Satinelle-epilatoren fra Philips. De keramisk

strukturerte platene fjerner skånsomt selv de korteste hårene ved roten (0,5 mm).

Hårfri i opptil fire uker. Behagelig å bruke på våt og tørr hud. Fem tilbehør er

inkludert.

Ta vare på kroppen din

Plater med keramisk struktur fanger opp de korteste hårene uten å lugge huden.

Våt og tørr bruk for mer praktisk og skånsom epilering.

Praktisk epilering

Bredt epileringshode for optimal hårfjerning i én bevegelse

Hastighet 1 for skånsom epilering og hastighet 2 for maksimal ytelse.

Opti-light for bedre synlighet

Én times hurtiglading gir 40 minutters bruk.

Tilbehør

Skjærehode medfølger for tett barbering av sensitive områder.

Trimmekam medfølger for å frisere bikinilinjen

Smarte pinsetter med speil og integrert lys.

Eksfolieringshanske for å forhindre inngrodde hår

Oppbevaringsetui for ekstra anvendelighet

Rengjøringsbørste for å fjerne løse hår fra epilatorplatene
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Høydepunkter

Strukturerte keramikkskiver

Plater med keramisk struktur er spesielt for

epilatorer fra Philips. De fanger opp selv de

korteste hårene (0,5 mm) uten å lugge huden.

Bredt epilatorhode

Bredt epileringshode for optimal hårfjerning i

én bevegelse for et langvarig og superglatt

resultat på få minutter.

Våt og tørr bruk

Våt og tørr bruk for å kunne brukes i dusjen og

badekaret. Det varme vannet åpner hårsekkene

og porene, slik at hårene kan fjernes på en

skånsom måte og huden lindres. Blir enkelt en

del av dusjrutinen.

To hastighetsinnstillinger

Care Edition-epilatoren fra Philips har to

hastighetsinnstillinger. Ønsker du en skånsom

epileringsopplevelse, velger du hastighet 1.

Hastighet 2 gir deg maksimal ytelse.

Opti-light

Gjør selv de korteste hårene synlige for grundig

og effektiv hårfjerning.

Trådløs og oppladbar

Epiler hvor som helst med denne trådløse

epilatoren. Opptil 40 minutter trådløs epilering,

hurtiglading på én time.

Skjærehode

Care Edition-epilatoren fra Philips leveres med

et ekstra skjærehode, slik at du får tett

barbering av sensitive områder. Den avrundede

formen følger konturene til bikinilinjen og

armhulene for tett og enkel barbering.

Trimmekam

Bruk trimmekammen på skjærehodet for å

klippe lengre hår før du epilerer eller trimmer

bikinilinjen.

Smarte pinsetter

Smarte pinsetter leveres i et elegant etui og har

integrert lys og speil for å forme øyenbrynene.

Eksfolieringshanske

Hvis du gjør sirkulære bevegelser med

eksfolieringshansken, masserer du huden

skånsomt samtidig som du fjerner døde

hudceller. Dette gir vakker, glatt hud og

forhindrer inngrodde hår.

Oppbevaringsetui

Oppbevaringsetui – slik at du har alt på ett

sted.

Rengjøringsbørste

En liten rengjøringsbørste følger med for å

rengjøre epilatoren og fjerne løse hår fra

epileringshodet. Den grove, presise busten gjør

det enkelt å børste vekk selv de minste hårene.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Avtagbart skjærehode

Oppbevaringsetui

Opti-light

Komfortabel epilering

Trådløs

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Løsninger for sensitive områder

Våt og tørr presisjonsepilator

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Antall pinsetter: 17

Trekk/sekund hastighet 1: 1173

Trekk/sekund hastighet 2: 1360

Spenning: 13 400 mA V
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