Epilátor
SatinPerfect
Edícia Precision

Doprajte svojej pokožke dokonalý vzhľad
HP6574/20

Epilátor so systémom SkinPerfect
Epilátor Philips SatinPerfect so systémom SkinPerfect odstráni aj tie najjemnejšie
a najkratšie chĺpky a zároveň ochráni vašu pokožku. Jeho súčasťou je presný
epilátor, ktorý šetrne odstraňuje chĺpky v intímnych oblastiach.
Pohodlná epilácia
Umývateľná epilačná hlava pre optimálnu hygienu
Opti-light odhalí aj tie najjemnejšie chĺpky
Hladká pokožka
Masážny nástavec na aktívne dvíhanie chĺpkov odstráni ležiace chĺpky
Široká epilačná hlava prejde jedným ťahom po väčšej ploche pokožky
Textúrované keramické disky odstránia aj jemné, krátke chĺpky
Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky
Masážny nástavec stimuluje pokožku
Riešenia pre citlivé oblasti
Bezšnúrový miniepilátor pre precízne výsledky
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Hlavné prvky
Nástavec na aktívne dvíhanie chĺpkov

Bezšnúrový precízny epilátor

Široká epilačná hlava

Masážny nástavec na aktívne dvíhanie chĺpkov
odstraňuje jemné ležiace chĺpky a upokojuje
pokožku

Jemné riešenie pre jemné časti tela. Malý,
jemný a precízny epilátor ideálny pre citlivé
oblasti a na cestovanie.

Extra široká epilačná hlava poskytuje
optimálne odstraňovanie chĺpkov pri každom
pohybe pre dlhotrvajúce a extra jemné
výsledky v priebehu pár minút.

Textúrované keramické disky

Umývateľná epilačná hlava
Masážny nástavec

Tento epilátor disponuje textúrovanými
keramickými diskami, ktoré šetrne odstránia aj
tie najjemnejšie chĺpky

Tento epilátor je vybavený umývateľnou
epilačnou hlavou, ktorú možno oddeliť a
vyčistiť pod tečúcou vodou, čím sa dosiahne
lepšia hygiena

Masážny nástavec jemne vibruje, čím
stimuluje a upokojuje pokožku, aby bol proces
epilácie príjemný.

Jemné epilačné disky
Svetlo Opti-light

Tento epilátor je vybavený jemnými
epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky
bez ťahania pokožky.

Vstavané svetlo Opti-light jasne odhalí aj tie
najmenšie a najtenšie chĺpky
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Technické údaje
Vlastnosti
2 nastavenia rýchlosti: áno

Riešenia pre citlivé oblasti
Presný epilátor: áno

Príslušenstvo
Čistiaca kefka: áno
Odkladacie puzdro: áno
Svetlo Opti-light: áno
Masážny nástavec: áno

Technické špeciﬁkácie
Počet záchytných bodov: 32
Počet diskov: 17
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 1173
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 1360
Napätie: 100-240 V
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Batérie pre jemný epilátor: 2 x AA
Doba prevádzky - jemný eplilátor:
60 minúta(y)

