Epilátor na mokré aj
suché použitie
Care Edition
KeraBody
s textúrovanými keramickými
diskami
Bezšnúrový a nabíjateľný

Textúrované keramické disky odstraňujú
aj tie najkratšie chĺpky
HP6585/01

Vychutnajte si dlhotrvajúcu hladkosť, ktorú prináša epilátor Philips Satinelle.
Textúrované keramické disky jemne odstraňujú od korienkov aj tie najkratšie
chĺpky (0,5 mm) až na štyri týždne. Súčasťou balenia je aj 5 kusov príslušenstva.
Starostlivosť o telo
Text. ker. disky zachytia aj tie najjemn. chĺpky bez ťahania pokožky.
Na použitie namokro aj nasucho pre ešte pohodlnejšiu a šetrnejšiu epiláciu.
Príjemná epilácia
Široká hlava pre optimálne odstraňovanie chĺpkov jedným ťahom
Rýchlosť 1 pre šetrnú epiláciu, rýchlosť 2 pre mimoriadnu účinnosť.
Svetlo Opti-light pre vyššiu viditeľnosť
40 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania.
Príslušenstvo
Holiaca hlava na hladké oholenie v citlivých oblastiach.
Vrátane nástavca na zastrihávanie chĺpkov v oblasti bikín
Praktická pinzeta so zrkadlom a zabudovaným svetlom.
Exfoliačná rukavica proti vrastaniu chĺpkov
Puzdro s príslušenstvom pre viac pohodlia.
Čistiaca kefka na odstraňovanie zachytených chĺpkov z epilačných diskov
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Hlavné prvky
Textúrované keramické disky

Dve nastavenia rýchlosti

Holiaca hlava

Epilátory značky Philips sú vybavené
jedinečnými textúrovanými keramickými
diskami, ktoré jemne zachytia aj tie
najjemnejšie chĺpky (0,5 mm) bez ťahania
pokožky.

Epilátor Care Edition značky Philips má 2
nastavenia rýchlosti. Pre jemnejšiu epiláciu
nastavte rýchlosť 1. Rýchlosť 2 vám poskytne
počas epilácie maximálny výkon.

Epilátor Care Edition značky Philips sa dodáva
s dodatočnou holiacou hlavou na hladké
oholenie citlivých oblastí. Zaoblený tvar
sleduje krivky pokožky v oblasti bikín
a podpazušia pre hladké a jednoduché
oholenie.

Svetlo Opti-light
Široká epilačná hlava

Nadstavec na zastrihávanie
Nástavec na zastrihávanie na holiacej hlave
používajte na skrátenie dlhších chĺpkov pred
epiláciou alebo na zastrihávanie v oblasti
bikín.

Široká hlava pre optimálne odstraňovanie
chĺpkov jedným ťahom a dlhotrvajúce super
hladké výsledky už za niekoľko minút.

Viditeľné sú aj tie najjemnejšie chĺpky pre ešte
dokonalejšiu a účinnejšiu epiláciu.
Bezšnúrový a nabíjateľný

Na suché aj mokré použitie

Praktická pinzeta
Praktická pinzeta v elegantnom puzdre s
integrovaným svetlom a zrkadlom, ideálna na
tvarovanie obočia.
Peelingová rukavica
Pomocou exfoliačnej rukavice krúživými
pohybmi masírujete pokožku a súčasne
odstránite odumreté kožné bunky. Získate tak
nádherne hladkú pokožku a zabránite vrastaniu
chĺpkov.
Odkladacie puzdro
Puzdro, aby ste všetko mali pokope.

Použiteľný na mokrú aj suchú pokožku, v
sprche aj pri kúpeli. Teplá voda otvorí vlasové
folikuly a póry a umožňuje tak odstrániť chĺpky
šetrnejšie a upokojiť pokožku. Stane sa
neoddeliteľnou súčasťou sprchovania!

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

Čistiaca kefka

Súčasťou balenia je malá čistiaca kefka na
odstraňovanie zachytených chĺpkov z hlavy
epilátora a dokonalé vyčistenie epilátora. Ostré
a precízne štetinky umožňujú jednoduché
odstránenie aj tých najmenších chĺpkov.
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Technické údaje
Vlastnosti
2 nastavenia rýchlosti

Pohodlná epilácia
Bez šnúry

Príslušenstvo
Čistiaca kefka: áno
Odnímateľná holiaca hlava: áno
Odkladacie puzdro: áno
Svetlo Opti-light

Jednoduché používanie
Na suché aj mokré použitie
Riešenia pre citlivé oblasti
Presný epilátor na mokré/suché použitie
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Technické špeciﬁkácie
Počet záchytných bodov: 32
Počet diskov: 17
Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 1: 1173
Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 2: 1360
Napätie: 13 V, 400 mA V

