
 

Epileringssett i
begrenset antall

HP6540

Alltid klar til fest.
Epilator for silkemyk hud på noen få minutter

Nyt hud som er silkemyk med dette nye epileringssettet for hele kroppen i begrenset antall. Du kan alltid være

klar til fest takket være den raske og effektive epilatoren, presisjonsepilatoren for følsomme områder og

luksuriøse, smarte pinsetter til øyenbrynene.

Utformet for de følsomme områdene
For presis epilering i områdene der det er vanskelig å komme til

Praktisk håndtering
Profilert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering

Fine løsninger for fine kroppsdeler
Trådløs miniepilator for presise detaljer

Ekstra luksuriøs pinsett du kan ta med deg med lampe og speil

Myke legger som varer lenge
Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

To hastighetsinnstillinger for skånsom epilering og maksimal ytelse

Ekstra renslighet og enkel rengjøring
Vaskbart epileringshode for ekstra renslighet og enkel rengjøring



Epileringssett i begrenset antall HP6540/00

Høydepunkter Spesifikasjoner
Effektivt epileringssystem

Epilatoren er utstyrt med et effektivt

epileringssystem som gjør at huden holder seg

myk og fri for hårstubber i flere uker

Ergonomisk håndtak

Den avrundede formen passer perfekt i hånden

din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den

ser bra ut også!

To hastighetsinnstillinger

Ekstra hastighetsinnstilling for tynne hår og

områder som er vanskelige å nå

Vaskbart epileringshode

Epilatoren har et vaskbart epileringshode.

Dette gjør at du kan rengjøre epileringshodet

under rennende vann for bedre hygiene

Trådløs presisjonsepilator

En fin løsning for fine kroppsdeler. Slank og

skånsom presisjonsepilator som er perfekt for

skånsomme områder, og når du er ute og reiser.

Smarte pinsetter

Pinsetten i et elegant etui med integrert lampe

og speil er ideell for øyebryn.

Slankt epileringshode
For presis epilering i områdene der det er

vanskelig å komme til

 

Tekniske spesifikasjoner
Spenning: 120–240 V

Garanti
2 år
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