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3-in-1 set voor een gladde huid zonder haartjes!

Epilator, precisietrimmer, pincet

Haal de 3-in-1 Philips-ontharingsset in huis en geniet van een gladde huid. Met de

epilator, precisietrimmer en pincet zorgt u elke dag snel voor een mooie huid

zonder haartjes. Inclusief 3 accessoires en een reinigingsborsteltje.

Mooie, gladde huid

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel

Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken

Handig ontharen

Twee snelheidsstanden voor een zachte epilatie en een optimaal resultaat

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Zachte en snelle ontharing

Precisietrimmer om zelfs de fijnste haartjes snel te verwijderen

Reispincet voor absolute nauwkeurigheid

Handig etui

Accessoires

De Opti-start-kap zorgt voor optimaal contact met de huid

Kam met twee trimstanden om uw bikinilijn te stylen
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Kenmerken

Efficiënt epileersysteem

Efficiënt epileersysteem waardoor uw huid

wekenlang zacht en glad blijft.

Zachte pincetschijven

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om

haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de

huid te trekken.

Twee snelheidsstanden

Extra snelheidskeuze voor dunne haren en

moeilijk bereikbare plekken

Afspoelbaar epileerhoofd

Deze epilator heeft een afspoelbaar

epileerhoofd. Het hoofd kan worden

afgenomen en schoongemaakt onder de kraan

voor betere hygiëne.

Opti-start-kap

Dit combihulpstuk plaatst het epileerapparaat

onder de optimale hoek zodat u consistent en

effectief haartjes kunt verwijderen

Draagbare precisietrimmer

De precisietrimmer is bedoeld om haar snel te

verwijderen. Zelfs wanneer u niet thuis bent,

kunt u genieten van een gladde huid zonder

haartjes, omdat de precisietrimmer ook de

fijnste haartjes op de meest discrete manier

snel en veilig trimt.

Dubbele trimkam (2 mm/4 mm)

Bevestig de kam op het precisietrimmerhoofd

en kies de lengte die het beste bij u past (2

mm/4 mm). Style uw bikinilijn door de haren in

verschillende lengtes te trimmen

Pincet

Inclusief pincet om uw wenkbrauwen te

modelleren

Handig etui

Klein etui voor eenvoudig opbergen
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Specificaties

Kenmerken

Efficiënt epileersysteem

Zachte pincetschijven

Unieke ontharingsschijven

Afspoelbaar epileerhoofd

Ergonomische handgreep

2 snelheidsstanden

2 jaar garantie

AAA-batterij: precisietrimmer

Accessoires

Opti-start-kap

Dubbele trimkam: 2 mm/4 mm

Handig etui

Reinigingsborsteltje

Technische gegevens (epilator)

Aantal opvallende kenmerken: 20

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733

Spanning van apparaat: 13 V

Vermogen van adapter: 13 V / 400 mA
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