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Benen en armen, bikinilijn

 

HP6548/00

De perfecte dubbele werking voor een zachte

huid, overal

Duo Smooth-set voor armen, benen en bikinilijn

Verschillende lichaamsgebieden vereisen verschillende oplossingen. Geniet van

snelle en langdurige ontharing van de benen en armen met de Satinelle-epilator.

En trim en style uw bikinilijn met de bikinilijntrimmer. BONUS: Limited edition

opbergtas

Eenvoudig uw bikinilijn trimmen en modelleren

Trimmer voor bikinilijn met 3mm-kam voor veilig en snel trimmen

Limited edition-opbergtas

Snelle en zachte epilatie

De pincetschijven grijpen zelfs de kortste haartjes (0,5 mm)

Satinelle-epileerapparaat voor snel en zacht epileren



Epilator, trimmer bikinilijn HP6548/00

Kenmerken Specificaties

Trimmer voor bikinilijn met kam

Trim en style uw bikinilijn. Deze bikinitrimmer

beschikt over een minitrimhoofd dat haartjes

gelijkmatig trimt tot 0,5 mm. Met de kam

worden de haren getrimd tot 3 mm. Deze

bikinitrimmer kan ook worden gebruikt onder

de douche. Werkt op batterijen.

Bonus: limited edition-tas

Wordt geleverd met een stijlvolle, beperkt

verkrijgbare opbergtas waardoor u beide

apparaten schoon, hygiënisch en stofvrij kunt

houden.

Efficiënte verwijdering van haarwortels

Het epileerapparaat heeft speciaal ontworpen

schijven die zelfs de kortste haartjes (0,5 mm)

pakken, 4x korter dan nodig is voor harsen.

Voor een tot maximaal 4 weken gladde huid

zonder haar.

Satinelle-epilator

Het Satinelle-epileerapparaat heeft een grote

kop voor snel epileren van de benen en armen.

De ronde vorm past perfect in uw hand zodat u

comfortabel haar kunt verwijderen.

Kenmerken

Epileerapparaat: Zachte pincetschijven, 1

snelheidsstand, Afspoelbaar epileerhoofd,

Ergonomische handgreep, 2 jaar garantie

Bikinitrimmer: Minitrimhoofd, Opzetbare

trimkam, trimt tot 3 mm, Nat en droog gebruik

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Technische gegevens (epilator)

Aantal opvallende kenmerken: 20

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600

Vermogen van adapter: 13 V

Spanning van apparaat: 13 V / 400 mA

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑07‑05

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 37087 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

