
 

 

Philips SatinPerfect
Epilator

• Luxury for legs

HP6570/00
Slät på några minuter, i flera veckor

Snabb och effektiv epilator
SatinPerfect-epilatorns extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort 
mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata hårborttagningen! Visst vill du hålla dig slät i 
upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!

Effektiv epilering för varaktig mjukhet
• Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag
• Skivor med höga prestanda tar t.o.m. bort de finaste hårstråna
• En aktiv hårlyftarm lyfter och tar bort hårstrån som ligger platt mot huden
• Hylsa med optimala prestanda roterar för optimal hudkontakt
• Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Bekväm epilering
• Vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden
• Tvättbart epileringshuvud för optimal hygien



 Extra brett huvud

Extra brett epileringshuvud når och tar bort 
mer hår i ett drag för ett varaktigt och 
superslätt resultat på några minuter

Skivor med höga prestanda

Strukturerade keramiska skivor med höga 
prestanda missar inte ens de finaste hårstråna

Unikt system med hårlyftarm och 
vibrationer

Unikt system med hårlyftarm och vibrationer 
lyfter fina hårstrån med hjälp av små 

vibrationer, vilket gör det lättare att ta bort 
dem

Varsamhetssystem

En mjukt vibrerande massagestav stimulerar 
och lugnar huden för behaglig epilering

Hylsa med optimala prestanda

Hylsans roterande rörelse hjälper dig att hålla 
epilatorn i perfekt vinkel för ett optimalt 
resultat

Opti-light

Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån 
tydligt

Tvättbart epileringshuvud

Den här epilatorn har ett tvättbart 
epileringshuvud. Huvudet kan lossas och 
rengöras under rinnande vatten för bättre 
hygien
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Snabb epilering, varaktigt resultat
• Extra brett huvud
• Strukturerade keramiska pincetter
• Aktiv hårlyftarm
• Opti-light
• Hylsa med optimala prestanda
• Hårförberedare
• Huvud med kroppskontur
• Tryckkontroll

Bekväm epilering
• Varsamhetssystem
• Två hastighetsinställningar

Bekvämlighet och hygien
• Tvättbart epileringshuvud
• Lyxigt fodral
• Rengöringsborste

Tekniska fakta
• Färg: Grön
• Antal pincetter: 32
• Varv per minut: 2550
• Antal uppfångningar per minut: 81,600
• Nätström -epilator
• Spänning: 100–240 V
• Wattal: 16
• Frekvens: 50-60 Hz
•
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