
Bikinilijntrimmer en
epilator

HP6530/30

Omdat u er altijd op uw best wilt uitzien
Ga alle ongewenste haartjes te lijf

Een langdurig gladde huid dankzij deze nieuwe epilator met opti-start-kap. Ontharen is nu efficiënter dan ooit!

Style uw bikinilijn met de bikinilijntrimmer en gebruik de meegeleverde sjablonen voor een persoonlijk tintje. U

voelt zich mooi en zelfverzekerd!

Inclusief luxe etui
Inclusief luxe etui

Na elke behandeling wekenlang een zijdezachte huid
Verwijdert haar bij de wortel voor een zijdezachte huid

Opti-start-kap met massage voor efficiënte, zachte epilatie

Pas de snelheid aan uw behoeften aan

Afspoelbaar epileerhoofd

Trimmen en modelleren met meer precisie en minder irritatie
Oplaadbaar voor maximaal 60 minuten draadloze verzorging

Een nauwkeurig, zacht trimresultaat

Ook voor gebruik onder de douche

Style uw bikinilijn! Vijf gratis sjablonen

Trimkam met vijf lengtestanden



Bikinilijntrimmer en epilator HP6530/30

Kenmerken Specificaties
Efficiënt epileersysteem
Verwijdert haar bij de wortel voor een

zijdezachte huid

Opti-start-kap met massage

Dit combihulpstuk plaatst de epilator onder de

optimale hoek zodat u consistent en effectief

haartjes kunt verwijderen. Daarnaast zorgt het

hulpstuk ervoor dat er te allen tijde sprake is

van maximaal huidcontact en dat uw huid

wordt gekalmeerd voordat u begint met

epileren.

Oplaadbaar

Oplaadbaar voor maximaal 60 minuten

draadloze verzorging

Een nauwkeurig, zacht trimresultaat
Een nauwkeurig, zacht trimresultaat

Trimkam
Trimkam met vijf lengtestanden

Twee snelheidsstanden
Snelheid 1 voor ultrazacht epileren en snelheid

2 voor extra efficiënt epileren

Afspoelbaar epileerhoofd

Afspoelbaar epileerhoofd

Nat en droog te gebruiken

Nat en droog te gebruiken: ook voor gebruik

onder de douche, eenvoudig schoon te

spoelen.

Gratis sjablonen
Style uw bikinilijn! Vijf gratis sjablonen

Inclusief luxe etui
Inclusief luxe etui

Technische specificaties
Spanning: 120 - 240 V
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