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Întregul corp

cu accesoriu pentru zona
inghinală

 
HP6609

Foarte precis pentru piele ca mătasea
Prinde cele mai scurte fire de păr pt. rezultate perfecte

Iniţiaţi-vă în epilare cu noul sistem Philips, care îndepărtează de la rădăcină chiar

şi firele scurte de păr, lăsându-vă pielea mătăsoasă timp de săptămâni. Acesta

este dotat cu un set unic de accesorii pentru utilizatorii începători, care vă ajută să

obţineţi cele mai bune rezultate.

Set de bază pentru epilarea perfectă a întregului corp

Capac Opti-start cu masaj pentru o epilare eficientă şi delicată

Utilizaţi acest accesoriu pentru o epilare mai precisă şi mai delicată

Cap pentru radere zone sensibile, pentru piele delicată

Cap de tundere pentru zona inghinală, pentru tundere cu precizie

Uşurinţă maximă în utilizare

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Alegeţi viteza potrivită pentru nevoile dvs.

Cap de epilare complet lavabil pentru igienă mai bună

Confort al pielii

Acest sistem de epilare îndepărtează chiar şi părul de 0,5 mm



Epilator HP6609/01

Repere

Capac Opti-start cu masaj

Pentru contact maxim permanent cu pielea în

timp ce vă relaxează pielea înaintea epilării,

acest accesoriu mixt poziţionează epilatorul la

unghiul optim pentru o epilare eficientă şi

constantă

Accesoriu pentru ridicare şi masaj

Ridică chiar şi firele de păr scurte pentru o

epilare foarte precisă, în acelaşi timp

relaxându-vă pielea pentru o îndepărtare mai

delicată a părului.

Cap pentru radere zone delicate

Adaptat specific pentru pielea mai sensibilă,

permiţând epilarea fină în zonele delicate.

Cap de tundere pentru zona inghinală

Cap de tundere pentru zona inghinală pentru

tundere şi modelare cu precizie a zonei

inghinale

Mâner ergonomic

Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna

dvs., pentru îndepărtarea confortabilă a părului.

Şi arată excelent!

Două setări de viteză

Viteza 1 pentru epilare extradelicată şi viteza 2

pentru epilare extraeficientă

Hipoalergenic

În plus, discurile hipoalergenice asigură o

igienă optimă.

Cap de epilare lavabil

Capul poate fi detaşat şi curăţat în jet de apă,

pentru igienă mai bună
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Specificaţii

Accesorii

Perie de curăţat

Husă

Specificaţii tehnice

Tensiune: 100-240 V

Consum de energie: 7,5 W

Număr de discuri: 21

Număr de puncte de prindere: 20

Trageri/secundă la viteza 1: 600

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Nivel sunet

Nivel sunet: 72 dBa
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