
 

Præcisionstrimmer

 

Ansigt

 

HP6391/10 PrecisionPerfect - en hurtig metode til at fjerne

ansigtshår

Fjern ansigtshår. Når som helst. Hvor som helst

Har du fundet et hår i dit ansigt og vil fjerne det med det samme? Philips-

præcisionstrimmeren er dit hurtige apparat til hårfjerning i ansigtet. Perfekt til brug

på overlæben, øjenbrynene og kæbelinjen

Præcist. Giver dig kontrollen.

Perfekt formede øjenbryn med præcisionstilbehør.

Ekstra bærbar pincet giver absolut præcision.

Form og definition

Form og definition med 2 trimmelængdeindstillinger (2 mm og 4 mm).

Sikker

Nem og sikker fjernelse af ansigtshår.

Brugervenlig

Kan køre på AAA-batterier til brug når og hvor som helst.

Leveres med en sart rensebørste til optimal hygiejne.

Let og kompakt, så du har fuldstændig kontrol.



Præcisionstrimmer HP6391/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

Almindeligt trimmehoved

Nem og sikker fjernelse af ansigtshår med det

almindelige trimmehoved giver blød og glat

hud. Philips præcisionstrimmeren er en trimmer

snarere end en knivenhed. Det betyder, at den

kan bruges til nænsom, smertefri fjernelse af

alle typer uønskede ansigtshår. Med Philips

præcisionstrimmeren står intet hår på

overlæben, i panden eller på hagen imellem

dig og en perfekt, glat hud.

Præcisionstrimningstilbehør

Præcis formning af øjenbryn. Giver dig

mulighed for at styre, hvor meget af trimmeren

du vil bruge i ansigtet. Så du behøver ikke

bekymre dig om at fjerne mere end ét enkelt

hår.

Trimmekam med 2 længder

Trimmekam med 2 længder giver mulighed for

at forme øjenbrynet til 2 mm og 4 mm. Du skal

blot sætte præcisionshovedet fast på

trimmehovedet og gå i gang for at opnå et

præcist og ensartet resultat.

Pincet

Ekstra bærbar pincet giver dig mulighed for at

fjerne uønskede ansigtshår med absolut

præcision.

Rensebørste

Rengøring er utrolig nem! Leveres med en sart

rensebørste til optimal hygiejne. Hold enheden

tør, så den kan bruges i længere tid.

Batteri

Enheden fungerer med et AAA-batteri, så du

kan bruge den når og hvor som helst!

Kompakt og feminint design

Philips PrecisionPerfect-trimmeren er kompakt,

let og nem at bruge og giver dig fuldstændig

kontrol over udformning og fjernelse af hår,

hvor end du befinder dig. Du kan have

trimmeren i din pung eller taske, og den fås i

smarte farver med et attraktivt design med en

ring og knap i krom. Trimmeren er velegnet til

finpudsning på farten og leveres med et

dæksel til beskyttelse af det skrøbelige

skærhoved. For at starte brugen skal du blot

trykke på on/off-kontakten, placere

trimmehovedet på det hår, du vil fjerne, og

skubbe det imod hårets vækstretning. Stræk

huden under trimningen for at få det bedste

resultat.

Design

Farve: Varm lilla

Overflade: Metallic

Håndgreb: Kompakt

Brugervenlig

Rengøring: Rensebørste

Batteri: Ledningsfri betjening

Bærbarhed: Bærbar og kompakt til

håndbagage

Strøm

Batteritype: AAA

Service

2 års reklamationsret

Performance

Sikker fjernelse af hår: Integreret

trimmehoved

Form og definition: Præcisionstilbehør, 2 mm

og 4 mm trimmekam, Pincet til øjenbryn
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