
Епилатор

Satinelle

  Цяло тяло

с приставка за оформяне на бикини

линия

 
HP6609

Максимален натиск върху кожата за копринено гладък

ефект

Улавя и най-късите косъмчета за идеален резултат

Запознайте се с епилацията, чрез новата система на Philips, която отстранява косъмчетата

от корен и оставя кожата ви копринено гладка не за дни, а за седмици. Предлагана в

съчетание с уникален набор от приставки, специално предназначени за начинаещи

потребители, тя ви помагат да постигнете най-добри резултати в епилирането.

Идеалният комплект за начинаещи, за епилиране на цялото тяло

Капаче Opti-start + масаж за ефикасно и нежно епилиране

Използвайте тази приставка за свръхгладка и по-нежна епилация

Бръснеща глава за чувствителни зони и деликатна кожа

Глава за подстригване на бикини линия и прецизно оформяне

Оптимална лекота на използване

Профилна, ергономична дръжка за удобен захват

Изберете скоростта според нуждите си

Изцяло миеща се епилираща глава за по-добра хигиена

Комфорт за кожата

Тази система за епилация премахва и най-късите косми с дължина 0,5 мм
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Акценти

Капаче Opti-start с масаж

Контрол на натиска, поддържа постоянна скорост на

епилация

Приставка за повдигане и масаж

Повдига и най-късите косъмчета, като същевременно

леките вибрации успокояват кожата, за постигане на

изключително гладка и нежна епилация.

Бръснеща глава за чувствителни зони

Специално приспособено за по-деликатна кожа,

позволяващо нежно епилиране на чувствителните

зони.

Глава за подстригване на бикини линия

Глава за прецизно подстригване и оформяне на

бикини линия

Ергономично захващане

Закръглената форма приляга перфектно във вашата

ръка за удобно премахване на косми. Освен това

изглежда чудесно!

Две скорости

Скорост 1 за много нежно епилиране и скорост 2 за

много ефикасно епилиране

Хипоалергенен

Освен това, хипоалергенните дискове осигуряват

оптимална хигиена.

Миеща се епилираща глава

Главата може да се сваля и почиства под течаща вода

за по-добра хигиена

 



Епилатор HP6609/01

Спецификации

Аксесоари

Четка за почистване

Калъф за съхранение

Технически данни

Напрежение: 100-240 V

Потребявана мощност: 7,5 W

Брой дискове: 21

Брой точки за захващане: 20

Издърпващи движения/секунда, скорост 1:

Издърпващи движения/секунда, скорост 1:

600

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 733

Ниво на звука

Ниво на звука: 72 dBa
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