
Epileerapparaat

SatinSoft

 
Wet & Dry

5 accessoires

hulpstuk voor straktrekken van
de huid

 
HP6523/02

Zacht maar effectief epileren
met zachte pincetschijven en 5 accessoires

Onze SatinSoft-epilator met zachte pincetschijven en een uniek hulpstuk voor het gladtrekken van de huid,

beschermt uw huid tegen trekken en maakt zacht epileren mogelijk, zowel nat als droog. De epilator heeft ook

een scheerhoofd met trimkam en een opzetkap voor gevoelige gebieden.

Gebruiksvriendelijk
Pas de snelheid aan uw behoeften aan!

Wordt geleverd met een etui voor eenvoudig opbergen

Voor nat en droog gebruik. Ook onder de douche te gebruiken.

Draadloos

Slimme oplossingen
Opzetkap voor gevoelige zones op een gevoelige huid

In slechts één klik wordt het epileerapparaat een scheerapparaat

Zacht, maar effectief
Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken

Dit accessoire trekt uw huid strak tijdens het epileren

Meer dan 700 epileerbewegingen per seconde voor snel epileren



Epileerapparaat HP6523/02

Kenmerken
Zachte pincetschijven

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om

haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de

huid te trekken.

Draadloos

Maximaal 30 minuten snoerloos epileren, snel

opladen in 1 uur

2 snelheidsstanden

Snelheid 1 voor ultrazacht epileren en snelheid

2 voor extra efficiënt epileren.

Hulpstuk voor straktrekken van de huid

Een innovatieve functie die uw huid strak trekt

wanneer het epileerhoofd eroverheen gaat.

Vrouwen geven hier de voorkeur aan, omdat

epileren op deze wijze minder pijnlijk is**

Kap voor gevoelige zones

Deze epilator heeft een opzetkap voor

gevoelige zones. Deze is speciaal ontwikkeld

voor de gevoelige huid, voor mild epileren in

gevoelige zones

Etui

Wordt geleverd met een etui om het

epileerapparaat en alle accessoires op te

bergen.

733 epileerbewegingen per seconde
Meer dan 700 epileerbewegingen per seconde

voor effectief epileren.

Nat en droog te gebruiken

Voor een comfortabel gebruik onder de douche

of tijdens het kijken naar de televisie.

Scheerhoofd met kam

Verwijderbaar scheerhoofd volgt perfect de

contouren van uw bikinilijn of oksels voor een

zacht en glad scheerresultaat. Wordt geleverd

met trimkam.
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Specificaties
Gebruiksgemak
Nat en droog te gebruiken

Technische specificaties
Aantal haargrijppunten: 20

Spanning: 3,6 V

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 666

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733

Accessoires
Reinigingsborsteltje

Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid

Opbergetui

Kap voor gevoelige zones

Elektrisch scheerhoofd: met trimkam

Kenmerken
2 snelheidsstanden

Comfortabel epileren
Draadloos

Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid
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