
 

Ierobežota laidiena
epilācijas komplekts

HP6540

Vienmēr perfekti gluda āda!
Epilators zīdaini gludas ķermeņa ādas iegūšanai dažās minūtēs

Zīdaini gluda āda ar šo jauno visa ķermeņa ierobežota laidiena epilācijas komplektu. Vienmēr saglabājiet

perfekti gludu ādu, pateicoties šim ātrajam un efektīvajam epilatoram, precīzajam epilatoram jutīgām vietām un

izsmalcinātai pincetei, lai ieveidotu uzacis.

Svarīgi risinājumi svarīgām ķermeņa daļām

Bezvadu mini epilators precīzām detaļām

Luksusa papildu izsmalcinātās pincetes ar lampiņu un spoguli

Gludas kājās uz ilgu laiku

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni

Divi ātruma iestatījumi saudzīgai un maks. efektīvai epilācijai

Ērta lietošana

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Papildu higiēna un vienkārša tīrīšana

Mazgājama epilēšanas galviņa papildu higiēnai un vienkāršai tīrīšanai

Paredzēts jutīgām vietām

Precīzai epilācijai grūti sasniedzamās vietās
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Izceltie produkti Specifikācijas

Efektīva epilēšanas sistēma

Šis epilators ir aprīkots ar efektīvu epilēšanas

sistēmu, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem

vairāku nedēļu garumā

Ergonomisks rokturis

Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai

matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!

Divi ātruma iestatījumi

Papildu ātruma iestatījumi plāniem matiņiem

un grūti aizsniedzamām vietām.

Mazgājama epilēšanas galviņa

Šim epilatoram ir mazgājama epilēšanas

galviņa. Tādējādi varat nomazgāt epilēšanas

galviņu tekošā ūdenī, lai iegūtu labāku higiēnu

Bezvadu precīzas darbības epilators

Svarīgs risinājums svarīgām ķermeņa daļām.

Plānais, saudzīgais precīzas darbības epilators

ir ideāli piemērots jutīgu zonu apkopei un

ceļojumiem.

Izsmalcinātās pincetes

Pincetes elegantā futrālī ar integrētu lampiņu

un spoguli, ideālas uzacīm

 

Garantija

2 gadi

Tehniskā specifikācija

Spriegums: 120-240 V

 

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un

utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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