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Perfect voor het epileren van gevoelige zones

Bereikt en verwijdert haren zacht en moeiteloos

Gevoelige gebieden zoals oksels, bikinilijn of gezicht hebben specifieke vereisten

wat epileren betreft. Onze epilator voor gevoelige gebieden is ontworpen voor

perfect epileren en huidcomfort, zodat u haren moeiteloos bereikt en verwijdert.

Maximaal bereik en eenvoudig in gebruik

Ergonomisch s-vormig ontwerp voor eenvoudig gebruik

Bereik alle zones met de uniek ontworpen kleine kop

Speciaal ontworpen voor veilig gebruik

Geïntegreerde veiligheidsbeugel beschermt uw gevoelige huid

Zacht voor de huid voor langdurige gladheid

Uniek epileersysteem van Philips met keramische reliëfschijven

Totale vrijheid zonder gedoe

Zichtbaarheid en hygiëne dankzij het open epileersysteem

Wet & Dry, ook voor gebruik onder de douche of in bad

Draadloos voor extra gebruiksgemak
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Kenmerken

Ergonomische s-vorm

Het ergonomische ontwerp met s-vorm maakt

het eenvoudig om alle gebieden te bereiken.

De extra grip op de achterkant zorgt ervoor dat

het apparaat niet uit uw hand glijdt onder de

douche of in bad.

Beschermt de gevoelige huid

De geïntegreerde veiligheidsbeugel voorkomt

dat uw huid bekneld raakt en zorgt ervoor dat

er niets kan gebeuren met uw huid.

Zachte pincetschijven

Het unieke Philips-epileersysteem met

keramische reliëfschijven is ontworpen voor

optimale grip en het pakken van de haren. De

schijven verwijderen haar dat slechts 2 - 3

dagen heeft gegroeid, zonder aan uw huid te

trekken.

Betere zichtbaarheid en hygiëne

De opening tussen het hoofd en de S-vormige

behuizing verbetert de zichtbaarheid zodat u

meteen de zone ziet die u aan het epileren

bent. Het open epileersysteem betekent ook

dat u eenvoudig het apparaat kunt

schoonmaken.

Bereik alle gebieden

Dankzij de unieke kleine kop kunt u veilig uw

meest intieme zones bereiken.

Wet & Dry

U kunt het epileerapparaat gebruiken voor

zowel nat als droog scheren, voor een

gemakkelijke en hygiënische

epileerbehandeling, waar en wanneer u maar

wilt, ook onder de douche of in bad.

Draadloos

Draadloos, zodat u het epileerapparaat waar

en wanneer u maar wilt kunt gebruiken en

gemakkelijk alle lastige gebieden kunt

bereiken.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technische specificaties

Gebruikstijd: 30 min.

Oplaadtijd: 300 min.

Aantal opvallende kenmerken: 12

Aantal schijfjes: 7

Trekacties per seconde/snelheid: 440

Voltage: 4,3 V, 150 mA, 0,65 W
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