
Epilátor
Satinelle

 
Pro celé tělo

se zastřih. nástavcem pro oblast
třísel

 
HP6609

Velmi hladká epilace pro hedvábně hladkou

pokožku
Zachytí i ty nejkratší chloupky a zajistí tak perfektní výsledek

Pusťte se do epilace s tímto novým systémem Philips a odstraňujte i krátké

chloupky od kořínků, takže vaše pokožka bude hedvábně hladká po celé týdny.

Dodává se s jedinečnou sadou nástavců pro začínající uživatele, které vám

pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Perfektní epilační sada pro začátečníky určená pro celé tělo

Efektivní a jemná epilace díky krytu Opti-start + masážnímu krytu

Pro důkladnou a jemnější epilaci použijte nástavec

Kryt pro citlivou pokožku

Zastřihovací hlava pro přesné oholení v oblasti třísel

Optimálně snadné použití

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Zvolte si správnou rychlost podle vlastních potřeb

Plně omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

Pohodlí pokožky

Tento systém epilace odstraní chloupky krátké 0,5 mm



Epilátor HP6609/01

Přednosti

Nástavec Opti-start s masáží

Tento kombinovaný nástavec, díky němuž

dosáhnete maximálního kontaktu s pokožkou a

jejího uvolnění před epilací, udržuje epilátor

pod optimálním úhlem, čímž zaručuje

konstantní efektivní odstraňování chloupků

Nadzvedávací a masážní nástavec

Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že

nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a

uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň

mnohem jemnější

Kryt pro choulostivé části těla

Konkrétně určen pro citlivější pokožku,

umožňuje jemnou epilaci v citlivějších

oblastech.

Zastřihovací hlava pro oblast třísel

Zastřihovací hlava pro oblast třísel umožňuje

přesné zastřihování a úpravu oblasti třísel

Ergonomická rukojeť

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje

pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho

skvěle vypadá!

Dva rychlostní stupně

Rychlost 1 pro zvlášť jemnou epilaci a rychlost

2 pro zvlášť efektivní epilaci

Hypoalergenní

Navíc hypoalergenní kotoučky zaručují

optimální hygienu.

Omyvatelná epilační hlava

Pro optimální hygienu sejměte hlavu a omyjte

ji pod tekoucí vodou
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Specifikace

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Pouzdro pro skladování: Ano

Technické údaje

Napětí: 100 - 240 V

Spotřeba elektrické energie: 7,5 W

Počet kotoučků: 21

Počet záchytných bodů: 20

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 600

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Úroveň hlasitosti

Úroveň hlasitosti: 72 dBa
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