
Epileerapparaat

Satinelle

 

Benen en lichaam

met scheerhoofd

 
HP6421/03

Eenvoudig langer een gladde huid
Snelle en zachte epilator

Geniet van langdurig gladde benen dankzij deze epilator van Philips. Haren vanaf 0,5 mm worden met de wortel

verwijderd, zodat uw huid tot wel vier weken glad blijft. Inclusief een extra scheerhoofd en reinigingsborsteltje.

Accessoires
Scheerhoofd voor een glad scheerresultaat op gevoelige lichaamsdelen

Reinigingsborsteltje voor de ontharingsschijven

Mooie, gladde huid
Zachte pincetschijven verwijderen haren zonder aan de huid te trekken

Verwijdert haar van slechts 0,5 mm

Handig ontharen
Twee snelheidsstanden voor een zachte epilatie en een optimaal resultaat

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken



Epileerapparaat HP6421/03

Kenmerken Specificaties
Zachte pincetschijven

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om

haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de

huid te trekken.

Unieke ontharingsschijven

Unieke ontharingsschijven verwijderen zelfs

haar van 0,5 mm.

Afspoelbaar epileerhoofd
Deze epilator heeft een afspoelbaar

epileerhoofd. Het hoofd kan worden verwijderd

en schoongemaakt onder de kraan voor betere

hygiëne.

Twee snelheidsstanden

Extra snelheidskeuze voor dunne haren en

moeilijk bereikbare plekken

Ergonomische handgreep

De afgeronde vorm past perfect in uw hand

voor het aangenaam verwijderen van haar

Scheerhoofd

Het scheerhoofd volgt de contouren van uw

bikinilijn en oksels voor een glad

scheerresultaat.

Reinigingsborsteltje

Klein reinigingsborsteltje voor het verwijderen

van losse haren van de ontharingsschijven.

 

Accessoires
Reinigingsborsteltje

Scheerhoofd

Kenmerken
2 snelheidsstanden

2 jaar garantie

Unieke ontharingsschijven

Afspoelbaar epileerhoofd

Zachte pincetschijven

Ergonomische handgreep

Technische gegevens
Aantal haargrijppunten: 20

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733

Vermogen van adapter: 13 V / 400 mA

Spanning van apparaat: 13 V
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