Compacte epilator
Satinelle Essential
Voor de benen
3 accessoires
Epilator met snoer
Ergonomisch handvat

HP6423/00

Moeiteloos epileren
Geniet van langdurige gladheid met Philips Satinelle. Haren vanaf 0,5 mm worden
voorzichtig met de wortel verwijderd. Moeiteloos epileren dankzij de
ergonomische handgreep en snoer. Afspoelbare kop voor optimale hygiëne.
Eenvoudig en moeiteloos gebruik
Ergonomische handgreep met proﬁel voor een comfortabele grip
Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken
Grondige resultaten
Eﬃciënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel
Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken
Accessoires
Reisetui
Scheerhoofd voor een glad scheerresultaat op gevoelige lichaamsdelen
Trimkam voor styling van de bikinilijn

Compacte epilator
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Kenmerken

Speciﬁcaties

Ergonomische handgreep

Afspoelbaar epileerhoofd

Accessoires
Scheerhoofd
Trimkam
Reinigingsborsteltje
Etui: Basisetui
Gebruiksgemak
Handvat: Ergonomisch
Afspoelbaar epileerhoofd

De afgeronde vorm past perfect in uw hand
zodat u comfortabel haar kunt verwijderen.
Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!

Deze epilator heeft een afspoelbaar
epileerhoofd. Het hoofd kan worden verwijderd
en schoongemaakt onder de kraan voor betere
hygiëne.

Zachte pincetschijven
Eﬃciënt epileersysteem

Kenmerken
Snelheidsstanden: 2 instellingen
Performance
Epileerschijven: Zachte pincetschijven
Epileersysteem: Eﬃciënt epileersysteem
Vermogen
Voltage: 13 volt
Service
Garantie: 2 jaar garantie

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om
haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de
huid te trekken.

Eﬃciënt epileersysteem waardoor uw huid
wekenlang zacht en glad blijft.
Scheerhoofd
Het scheerhoofd volgt de contouren van uw
bikinilijn en oksels voor een glad
scheerresultaat.
Trimkam
Gebruik de trimkam op het scheerhoofd om
langere haren voor het epileren te knippen of
uw bikinilijn te trimmen.
Reisetui
Reisetui voor opbergen en meenemen.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2019‑05‑17
Versie: 7.0.1

Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

EAN: 08 71010 36092 30

www.philips.com

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

