Epilator för våt- och
torrepilering
Care Edition
KeraBody
med keramiska strukturerade
skivor
Sladdlös och uppladdningsbar

Keramiska skivor tar bort
de kortaste hårstråna
HP6585/01

Med Philips Satinelle-epilator håller du huden len längre. De keramiska skivorna
tar försiktigt bort de allra kortaste hårstråna (0,5 mm) från roten och ger ett resultat
som varar i upp till fyra veckor. Du kan använda epilatorn på både våt och torr hud.
Fem tillbehör medföljer.
Ta hand om kroppen
Keramiska strukturerade skivor fångar de ﬁnaste hårstråna utan att dra i huden.
Våt och torr användning för en mer bekväm och skonsam epilering.
Bekväm epilering
Brett epileringshuvud för optimal hårborttagning i ett drag
Hastighet 1 för skonsam epilering, hastighet 2 för maximal prestanda.
Opti-light för ökad synlighet
1 timmes snabbladdning för 40 minuters användning.
Tillbehör
Rakhuvud medföljer för en slät rakning på känsliga områden.
Trimkam medföljer för styling av bikinilinjen
Smarta pincetter med spegel och integrerat ljus.
Exfolieringshandske för att förhindra inåtväxta hårstrån
Förvaringsfodral för extra bekvämlighet.
Rengöringsborste för att ta bort lösa hårstrån från epileringsskivorna

Epilator för våt- och torrepilering
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Funktioner
Keramiska strukturerade skivor

Två hastighetsinställningar

Rakhuvud

Unikt för Philips epilatorer är att keramiska
strukturerade skivor skonsamt fångar upp även
de ﬁnaste hårstråna (0,5 mm) utan att dra i
huden.

Philips Care Edition-epilatorn har två
hastighetsinställningar. För en mer skonsam
epilering väljer du hastighet 1, medan
hastighet 2 ger dig maximal prestanda.

Philips Care Edition -epilatorn levereras med
ett extra rakhuvud för en slät rakning i känsliga
områden. Den rundade formen följer
bikinilinjens och armhålornas konturer för en
slät och enkel rakning.

Brett epileringshuvud

Opti-light
Trimkam
Använd trimkammen på rakhuvudet för att
klippa längre hårstrån före epilering eller för att
trimma bikinilinjen.
Smarta pincetter
Smarta pincetter levereras i ett elegant fodral
med integrerat ljus och spegel – idealiskt för
att forma ögonbrynen.

Brett epileringshuvud för optimal
hårborttagning i ett drag som på ett par minuter
ger ett långverkande och extra mjukt resultat.

Gör även de ﬁnaste hårstråna synliga för
grundlig och eﬀektiv hårborttagning.
Sladdlös och uppladdningsbar

Våt och torr användning

Exfolieringshandske
Genom cirkelrörelser med exfolieringshandsken
masserar du skonsamt huden och tar bort döda
hudceller samtidigt. På så sätt får du vacker,
len hud och förhindrar uppkomsten av inåtväxta
hårstrån.
Förvaringsfodral
Förvaringsfodral så att du kan förvara allt på ett
ställe.

För våt och torr användning i duschen och i
badkaret. Det varma vattnet öppnar
hårsäckarna och porerna så att håret kan tas
bort mer skonsamt och lugnar huden. Passar
perfekt i duschen!

Epilera var du än är med den här sladdlösa
epilatorn. Upp till 40 minuters sladdlös
epilering och snabbuppladdning på 1 timme.

Rengöringsborste

För att hålla epilatorn perfekt ren medföljer en
liten rengöringsborste så att du kan ta bort lösa
hårstrån från epilatorhuvudet. De hårda, exakta
borststråna gör det enkelt att få bort även de
minsta hårstråna.
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Speciﬁkationer
Funktioner
2 hastighetsinställningar

Bekväm epilering
Trådlös

Tillbehör
Rengöringsborste
Löstagbart rakhuvud
Förvaringsfodral
Opti-light

Lättanvänt
Våt och torr användning
Lösningar för känsliga områden
Epilator för våt- och torrakning
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Tekniska speciﬁkationer
Antal uppfångningspunkter: 32
Antal skivor: 17
Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 1 173
Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 1 360
Spänning: 13 400 mA V

