
Epileerapparaat

SatinPerfect

 

Luxueus epileren

Draadloos

 
HP6578

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfpincetten van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging

meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan

bijna niet!

Comfortabel epileren
Maximaal 40 minuten snoerloos epileren, snel opladen in 1 uur

Vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid

Afspoelbaar epileerhoofd

Voelbaar goede oplossingen voor gevoelige lichaamsdelen
Snoerloze mini-epilator voor het bijwerken van details

Scheerhoofd voor scheren en trimmen van gevoelige lichaamsdelen

Inclusief luxe reispincet met licht en spiegel

Efficiënte epilatie voor langdurige gladheid
Keramische reliëfpincetten verwijderen voorzichtig zelfs de fijnste haartjes

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Opti-light vindt zelfs de fijnste haartjes

Beweegbare opzetkap voor optimaal contact met de huid

Bereidt zelfs de kortste haartjes voor op verwijdering

Techniek voor automatische snelheidsregeling zorgt steeds voor de ideale epileersnelheid
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Kenmerken
Keramische pincetten

Keramische reliëfpincetten grijpen de haartjes

vast en zorgen ervoor dat zelfs de fijnste

haartjes niet ontsnappen aan de

epileerschijven

Draadloos

Gebruik deze snoerloze epilator waar u maar

wilt. Maximaal 40 minuten snoerloos epileren,

snel opladen in 1 uur.

Extra breed hoofd

Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per

beweging verdwijnen voor langdurige en

supergladde resultaten binnen enkele minuten

Verzachtend systeem
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en

verzacht de huid voor een aangenaam

epileerproces

Opti-light

Ingebouwde Opti-light verlicht zelfs de

allerfijnste haartjes

Opzetkap voor optimale prestaties

De kantelbeweging van de opzetkap helpt u

om de epilator onder de juiste hoek te houden

voor optimale resultaten

Snoerloze precisie-epilator

Een voelbaar goede oplossing voor gevoelige

lichaamsdelen. Slanke epilator voor

precisieresultaten, ideaal voor gevoelige

lichaamsdelen en voor op reis.

Scheerhoofd voor gevoelige lichaamsdelen

Scheerhoofd voor perfecte scheerresultaten op

gevoelige plaatsen zoals oksels en bikinilijn.

Met trimkam voor trimmen en modelleren van

uw bikinilijn.

Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid

Door het gladtrekken van de huid gaan zelfs

korte haartjes rechtop staan voor eenvoudig

epileren.

Pincet

Pincet in elegant etui met geïntegreerde

verlichting en spiegel, ideaal voor de

wenkbrauwen
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Specificaties
Comfortabel epileren
Draadloos

Verzachtend systeem

Twee snelheidsstanden

Gemak en hygiëne
Reinigingsborsteltje

Afspoelbaar epileerhoofd

Luxe etui

Snel epileren, langdurige resultaten
Extra breed hoofd

Actief systeem dat haartjes optilt

Ergonomisch gevormd hoofd

Keramische reliëfschijven

Snelheidsregeling

Opzetkap voor optimale prestaties

Opti-light

Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid

Prettige en luxe oplossingen
Snoerloze precisie-epilator

Scheren, trimmen en modelleren

Luxe pincet met etui

Technische gegevens
Kleur: Paars metallic

Grijpacties per minuut: 81.600

Laadtijd: 1 hr

Aantal haargrijppunten: 32

Rotaties per minuut: 2550

Snoerloze precisie-epilator

Snoerloze oplaadbare epilator

Aansluiting op stopcontact

Frequentie: 50-60 Hz

Gebruikstijd epilator: 40 minute(s)

Batterijen voor epilator: 2 x AA

Spanning: 100-240 V

Wattage: 16

Gebruikstijd precisie-epilator: 60 minute(s)
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