Epilátor
Satinelle
Celé telo
s nástavcom na strihanie oblasti
bikín
HP6609

Výnimočne priľnavý pre zamatovo hladkú
pokožku
Zachytí aj tie najkratšie chĺpky pre dokonalý výsledok
Objavte výhody epilácie s týmto novým systémom Philips, ktorý odstráni
dokonca aj tie najkratšie chĺpky od korienka a zanechá pokožku zamatovo hladkú
na celé týždne. Dodáva sa s jedinečnou súpravou nástavcov pre začínajúce
používateľky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najlepšie výsledky.
Súprava pre začínajúce používateľky na epiláciu celého tela
Kryt Opti-start + masážny kryt pre účinnú a jemnú epiláciu
Tento nástavec používajte na hladkú a jemnejšiu epiláciu
Kryt na citlivé oblasti pre jemnú pokožku
Hlava na zastrihávanie v oblasti bikín pre precízne tvarovanie
Optimálne jednoduché používanie
Tvarovaná ergonomická rukoväť na pohodlnú manipuláciu
Vyberte si tú správnu rýchlosť podľa svojich potrieb
Plne umývateľná epilačná hlava umožňuje lepšiu hygienu
Príjemný pocit pre pokožku
Epilačný systém odstráni chĺpky s dĺžkou len 0,5 mm
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Hlavné prvky
Kryt Opti-start s funkciou masírovania

Kryt na citlivé oblasti

Dve nastavenia rýchlosti
Rýchlosť 1 pre mimoriadne hladkú epiláciu a
rýchlosť 2 pre mimoriadne účinnú epiláciu
Hypoalergénny

Pre neustály maximálny kontakt s pokožkou a
súčasné uvoľnenie pokožky pred epiláciou
nastaví tento kombinovaný nástavec polohu
epilátora do optimálneho uhla, čím zaručí
nepretržité efektívne odstraňovanie chĺpkov.

Špeciálne prispôsobený pre citlivejšiu pokožku,
umožňuje jemnú epiláciu v citlivých oblastiach.
Hlava na zastrihávanie oblasti bikín
Okrem toho hypoalergénne disky zaistia
optimálnu hygienu.

Nadvihujúci a masážny nástavec
Umývateľná epilačná hlava

Hlava na zastrihávanie v oblasti bikín
umožňuje precízne zastrihávanie a tvarovanie v
oblasti bikín
Nadvihne aj tie najkratšie chĺpky a zaručí extra
hladkú epiláciu a súčasne uvoľní pokožku pre
jemnejšie odstraňovanie chĺpkov

Ergonomická rukoväť

Zaoblený tvar dokonale padne do ruky a
umožňuje pohodlné odstraňovanie chĺpkov.
Zároveň skvele vyzerá!

Hlavu možno oddeliť a vyčistiť pod tečúcou
vodou, čo umožňuje lepšiu hygienu
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Technické údaje
Príslušenstvo
Čistiaca kefa
Úschovné puzdro

Technické špeciﬁkácie
Napätie: 100-240 V
Spotreba energie: 7,5 W
Počet diskov: 21

Počet záchytných bodov: 20
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 600
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 733
Hladina zvuku
Hladina zvuku: 72 dBa
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