Epilator
Satinelle
Voor het hele lichaam, met
scheerhoofd

HP6512

Voor een altijd gladde huid
Wekenlang een gladde en verzorgde huid
Dit nieuwe epileersysteem van Philips verwijdert haren vanaf de wortel, waardoor
u niet slechts dagenlang, maar wekenlang een gladde huid hebt. Bovendien is het
systeem huidvriendelijk. Wordt voor een optimaal resultaat geleverd met een
unieke set hulpstukken voor nieuwe gebruikers
Optimaal gebruiksgemak
Hulpstuk voor haar optillen en massage
Scheert, trimt en styleert gevoelige lichaamsdelen
Pas de snelheid aan uw behoeften aan
Afspoelbaar epileerhoofd voor betere hygiëne
Comfortabel voor de huid
Scrub tussen de epileersessies door
Met dit epileersysteem verwijdert u haartjes van slechts 0,5 mm
Verkoel uw huid met de ijshandschoen voor zacht epileren
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Kenmerken
Scrubhandschoen

Hypoallergeen

Twee snelheidsstanden

Door draaiende bewegingen met de
scrubhandschoen te maken, geeft u de huid
tegelijkertijd een lichte massage en verwijdert
u dode huidcellen. Op deze manier wordt uw
huid prachtig glad en beperkt u haaringroei tot
een minimum.

De hypoallergene schijven zorgen bovendien
voor optimale hygiëne.

Snelheid 1 voor ultrazacht epileren en snelheid
2 voor extra eﬃciënt epileren

IJshandschoen

Afspoelbaar epileerhoofd

De ijshandschoen heeft verzachtende
eigenschappen, waardoor de huid meteen na
het epileren ontspant en irritatie wordt beperkt

Het hoofd kan worden afgenomen en
schoongemaakt onder de kraan voor betere
hygiëne

Hulpstuk voor haar optillen en massage

Tilt zelfs de korte haren op voor een extra glad
resultaat en ontspant tegelijkertijd uw huid
waardoor haartjes zachter worden verwijderd.

Scheerhoofd met trimhulpstuk voor bikinilijn

Het scheerhoofd volgt perfect de contouren van
uw bikinilijn of oksels voor een zacht en glad
scheerresultaat. Wordt geleverd met extra kam
om langere haren voor het epileren te knippen
of om uw bikinilijn te trimmen.
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Speciﬁcaties
Accessoires
Reinigingsborsteltje
Opbergetui

Technische speciﬁcaties
Voltage: 100-240 V
Energieverbruik: 7,5 W
Aantal schijfjes: 21

Aantal opvallende kenmerken: 20
Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600
Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733
Geluidsniveau
Geluidsniveau: 72 dBa
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