Epilátor
SatinPerfect
Celé telo a tvár
Bez šnúry
HP6576

Hladké na dlhé týždne
už za pár minút
Extra široká hlavica a textúrované keramické disky modelu SatinPerfect odstránia
jedným ťahom viac chĺpkov a tým zaručia dokonalú epiláciu! Želáte si dlhotrvajúcu
hladkosť až na štyri týždne? Hladké za pár minút na dlhé týždne!
Účinná epilácia pre dlhotrvajúcu hladkosť
Extra široká hlavica odstráni viac chĺpkov jedným ťahom
Vysokovýkonné disky jemne odstránia aj tie najjemnejšie chĺpky
Aktívny nadvihovač chĺpkov nadvihne a odstráni aj ležiace chĺpky
Kryt pre optimálny výkon sa natáča a udržiava dokonalý kontakt s pokožkou
Opti-light odhalí aj tie najjemnejšie chĺpky
Pohodlná epilácia
Vibrujúca masážna lišta stimuluje a upokojuje pokožku
Umývateľná epilačná hlava pre optimálnu hygienu
Poskytuje až 40 minút bezšnúrovej epilácie a rýchle 1-hodinové nabíjanie
Jemné riešenia pre jemné časti tela
Hoľte, zastrihávajte a tvarujte kontúry pre ultra hladké výsledky
Dodatočná luxusná pinzeta so svetlom a zrkadlom
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Hlavné prvky
Bez šnúry

Svetlo Opti-light

Jedinečný nadvihovací a vibračný systém

Epilujte kdekoľvek pomocou tohto
bezšnúrového epilátora. Až 40 minút
bezšnúrovej epilácie, rýchle 1-hodinové
nabíjanie.

Vstavané svetlo Opti-light jasne odhalí aj tie
najmenšie a najtenšie chĺpky

Jedinečný nadvihovací a vibračný systém
pomocou jemných vibrácií zdvíha najjemnejšie
chĺpky, vďaka čomu je ich odstránenie veľmi
jednoduché

Kryt pre optimálny výkon

Extra široká hlavica

Extra široká hlava zachytí a odstráni viac
chĺpkov jedným ťahom a za pár minút poskytne
dlhotrvajúci hladký výsledok

Umývateľná epilačná hlava

Otočný pohyb aktívneho krytu pomáha
udržiavať epilátor v ideálnom uhle a zaručuje
tak optimálny výsledok

Hlavu možno oddeliť a vyčistiť pod tečúcou
vodou, čo umožňuje lepšiu hygienu

Hoľte, zastrihávajte a tvarujte
Vysokovýkonné disky

Jemný systém

Hoľte, zastrihávajte a tvarujte kontúry pre ultra
hladké výsledky
Jemne vibrujúca masážna lišta stimuluje a
upokojuje pokožku, takže proces epilácie je
príjemný

Praktická pinzeta

Pinzeta v elegantnom puzdre s integrovaným
svetlom a zrkadlom, ideálna na obočie

Cez textúrované vysokovýkonné keramické
disky neprekĺznu ani tie najjemnejšie chĺpky
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Technické údaje
Rýchla a dlhotrvajúca epilácia
Extra široká hlavica: áno
Textúrované keramické pinzety: áno
Aktívny nástavec na zdvíhanie chĺpkov: áno
Svetlo Opti-light: áno
Kryt pre optimálny výkon: áno
Nadvihovač chĺpkov: áno
Hlavica sledujúca kontúry tela: áno
Ovládanie tlaku: áno

Pohodlie a hygiena
Čistiaca kefa: áno
Luxusné puzdro: áno
Umývateľná epilačná hlava: áno
Pohodlná epilácia
Bez šnúry: áno
Jemný systém: áno
Dve nastavenia rýchlosti: áno
Jemné a luxusné riešenia
Hoľte, zastrihávajte a tvarujte: áno
Luxusná súprava s pinzetou: áno
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Technické špeciﬁkácie
Farba: Šampansko-zlatá
Počet pinziet: 32
Otáčky za minútu: 2550
Počet zachytení za minútu: 81,600
Napájanie – epilátor: áno
Bezšnúrový/nabíjací epilátor: áno
Čas nabíjania: 1 hodina(y)
Doba prevádzky – hlavný epilátor: 40 min
Napätie: 100-240 V
Výkon: 16
Frekvencia: 50-60 Hz

