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Hoolduskomplekt
Hoolitsege eriliselt oma naha ja juuste eest

Hellitage end selle erilise hoolduskomplektiga. Komplekti kuulub nahahooldussüsteemiga siidpehme epilaator,

luksuslik koorimishari ja Salon Essential föön, millel on õrn temperatuuriseade.

Kaunid soengud
1500 W õrn kuivatusvõimsus

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Sisseehitatud otsak veelgi tõhusamaks kuivatamiseks

Tarvikud
Mugav kott hoiustamise lihtsustamiseks

Tundliku piirkonna kate bikiinipiiri ja kaenlaaluste jaoks

Koorimishari veelgi säravama naha heaks

Mugav epileerimine
Kaks kiiruseseadet õrnaks epileerimiseks ja maksimaalseks jõudluseks

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Eemaldavad isegi 0,5 mm pikkused karvad

Pestav epileerimispea täiendavaks hügieeniks ja lihtsaks puhastamiseks



Epilaator, koorimishari ja föön HP6542/00

Esiletõstetud tooted
Õrnad epileerimiskettad

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad,

mis eemaldavad ilma nahka tõmbamata isegi

vaid 0,5 mm pikkused karvad.

Ainulaadsed epileerimiskettad

Ainulaadsed epileerimiskettad eemaldavad

isegi 0,5 mm pikkused karvad.

Kaks kiiruseseadet

Lisakiiruse seade õhukestele karvadele ja

raskesti ligipääsetavatele kohtadele

Luksuslik koorimishari

Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab

hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi

harjaseid. Koorimishari sobitub ideaalselt kätte

kõigis tingimustes ja seda saab kasutada

märjalt ja kuivalt.

Tundliku piirkonna kate

Kohandatud spetsiaalselt tundlikuma naha

jaoks. Kate katab ära välimised

epileerimiskettad ja muudab tundlike kohtade

epileerimise õrnemaks.

Mugav kott

Väike kott hoiustamise lihtsustamiseks.

Pestavad epileerimispead
Sellel epilaatoril on pestav epileerimispea.

Epileerimispea saab parema hügieeni

saavutamiseks lahti ühendada ja voolava vee

all pesta.

1500 W õrn kuivatusvõimsus
1500 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn

kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni

tulemuse.

ThermoProtect-temperatuur

ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse

kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt

juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa

õhuvooga saavutate parimad tulemused

hoolitseval viisil.

Tõhus sisseehitatud otsak

Ainulaadne föön, milles otsak on

voolujoonelise disaini osaks - ikka selleks, et

juuste kuivatamine oleks maksimaalselt tõhus

Kokkupandav käepide

Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu

on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida

saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta

ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.
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Spetsifikatsioon
Omadused
Föön: 2-aastane garantii, Jahe õhupahvak,

Kokkupandav käepide, Riputusaas, Pöörlev

juhe

Epilaator: Õrnad epileerimiskettad,

Ainulaadsed epileerimiskettad, Kaks

kiiruseseadet, Juhtmega kasutamise, Pestavad

epileerimispead, 2-aastane garantii

Tarvikud
Epilaator: Koorimishari, Tundliku piirkonna

kate, Mugav kott

Tehnilised andmed (epilaator)
Haaravate punktide arv: 20

Ketaste arv: 21

Tõmbamistegevused / teine kiirus 1: 666

Tõmbamistegevused / teine kiirus 2: 733

Pingeadapter: 13 V / 400 mA

Seadme nimipinge: 3,6 V

Tehnilised andmed (föön)
Aktiivvõimsus: 1500 W

Juhtme pikkus: 1,5 m

Värv / viimistlus: Valge / virsikuvärvi
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