
Συσκευή αποτρίχωσης

Satinelle

  Για όλο το σώμα

με εξάρτημα ψαλιδίσματος για μπικίνι

 
HP6609

Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα

Πιάνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί ακόμα τις πιο

κοντές τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες. Συνοδεύεται από ένα

μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.

Σετ για τέλεια αποτρίχωση σε ολόκληρο σώμα για αρχάριους

Κάλυμμα opti-start + σύστημα μασάζ για απαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση

Εξάρτημα ανασήκωσης των τριχών με σύστημα μασάζ

Καπάκι για πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Κεφαλή ψαλιδίσματος για το μπικίνι για διαμόρφωση ασφαλείας

Βέλτιστη ευκολία χρήσης

Εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Επιπλέον ρύθμιση ταχύτητας για πιο ευαίσθητες περιοχές

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κάλυμμα opti-start με σύστημα μασάζ

Για μέγιστη συνεχή επαφή με το δέρμα ενώ

παράλληλα το χαλαρώνει κατά τη διάρκεια της

αποτρίχωσης, αυτός ο συνδυασμός εξαρτημάτων

τοποθετεί τη συσκευή αποτρίχωσης στην ιδανική

γωνία για σταθερά αποτελεσματική αφαίρεση των

τριχών

Εξάρτημα ανασήκωσης των τριχών και μασάζ

Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και

εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση ενώ παράλληλα

χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση

των τριχών.

Καπάκι για ευαίσθητες περιοχές

Ειδικά σχεδιασμένο για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες,

επιτρέπει απαλή αποτρίχωση στις ευαίσθητες

περιοχές.

Κεφαλή ψαλιδίσματος για το μπικίνι

Ειδικά σχεδιασμένη για ακριβές ψαλίδισμα και

διαμόρφωση του μπικίνι

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας

Ρυθμίσεις δύο ταχυτήτων για τις πιο ευαίσθητες

περιοχές

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: 1

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 100-240 V

Κατανάλωση ρεύματος: 7,5 W

Αριθμός δίσκων: 21

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 20

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1:

600

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 733
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