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HP6541/00

Den skonsamma metoden för att få en strålande
hud

För både våt och torr hud

Nu kan du få len hud med det nya epilatorsetet i begränsad upplaga. Setet kan

användas på både torr och våt hud och innehåller bland annat en SatinSoft-

epilator som försiktigt avlägsnar även de allra finaste hårstråna. Det medföljer även

en precisionsepilator som är särskilt anpassad för känsliga områden. Kan

användas på både våt och torr hud!

Tillbehör
Båda epilatorerna är helt tvättbara så att användningen blir så hygienisk som möjligt

Len hud
Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden

Hastighet 1 för skonsam epilering, hastighet 2 för maximala prestanda

Bekväm epilering
Kan användas utan sladd i upp till 30 minuter med en snabb uppladdning på 1

timme.

Använd i duschen för en mer avslappnande känsla vid epileringen

Bekväm epilering
Precisionsepilatorn drivs med batterier (AA-batterier)

För skonsam hårborttagning med precision – för känsliga områden



Epileringsset i begränsad utgåva HP6541/00

Funktioner Specifikationer
Batteridriven mini-epilator
Precisionsepilatorn drivs med batterier (AA-

batterier).

Sladdlös användning

Kan användas utan sladd i upp till 30 minuter

med en snabb uppladdning på 1 timme.

Tvättbar
Båda epilatorerna är helt tvättbara så att

användningen blir så hygienisk som möjligt.

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Den här epilatorn har skonsamma skivor för att

ta bort hår som är så korta som 0,5 mm utan

att dra i huden.

Precisionsepilator
Precisionsepilatorn för våt och torr hud har

utformat särskilt för att ta bort hår från

svåråtkomliga ställen som bikinilinjen eller

armhålorna. Den kan användas på både våt

och torr hud för en mer avslappnande epilering.

Två hastighetsinställningar

Den här epilatorn har två

hastighetsinställningar. Hastighet 1 för extra

skonsam epilering och hastighet 2 för extra

effektiv epilering

Kan användas på våt och torr hud
Utformad för att användas i varmt vatten. Varmt

vatten ger en avslappnad känsla och bättre

blodcirkulation, vilket gör epileringen

bekvämare och skonsammare för huden.

 

Funktioner
2 hastighetsinställningar

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Kan användas på våt och torr hud

Tekniska specifikationer
Spänning: 3,6 V

Lättanvänd
Rengöring: Tvättbar

Tekniska specifikationer
Antal uppfångningspunkter: 20

Antal skivor: 21

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 666

Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733

Lättanvänd
Sladdlös användning

Lösningar för känsliga områden
Precisionsepilator

Tekniska specifikationer
Batterier för precisionsepilatorn: 2x AA
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