
 

Precisionstrimmer

 

Ansikte

 

HP6391/10 PrecisionPerfect – snabbt sätt att ta bort

ansiktshår

Ta bort ansiktshår. När som helst. Var som helst.

Har du hittat ett hår i ansiktet och vill ta bort det omedelbart? Med Philips-

precisionstrimmern kan du ta bort ansiktshår direkt. Perfekt för överläppen,

ögonbrynen och käken.

Exakt. Ger dig kontroll.

Perfekt formade ögonbryn med precisionstillbehöret.

Extra bärbar pincett för absolut precision.

Forma definition

Forma definition med 2 trimlängdalternativ (2 och 4mm).

Säkerhet

Enkel och säker ansiktshårborttagning.

Lättanvänd

Drivs med AAA-batterier för användning när som helst, var som helst.

Levereras med en fin rengöringsborste för optimal hygien.

Lätt och kompakt för fullständig kontroll.



Precisionstrimmer HP6391/10

Funktioner Specifikationer

Vanligt trimhuvud

Enkel och säker ansiktshårborttagning med ett

vanligt trimhuvud för mjuk och silkesmjuk hud.

Philips precisionstrimmer är mer trimmer än

rakhyvel. Det betyder att det kan användas för

en skonsam och smärtfri borttagning av alla

typer av oönskat ansiktshår. Med Philips

precisionstrimmer står inget hår mellan dig och

ett fullständigt lent ansikte.

Precisionstrimmertillbehör

Exakt formning av ögonbrynen. Du kan

kontrollera hur mycket av trimmern ska

användas i ansiktet. På så sätt behöver du inte

oroa dig om att ta bort mer än ett enda hår.

Trimkam med två längder

Med trimkammens 2 längder kan du forma

ögonbrynen exakt till 2 och 4 mm längd. Fäst

enkelt precisionshuvudet på trimhuvudet och

börja använda det för ett exakt och enhetligt

resultat.

Pincett

Men dem extra bärbara pincetten kan du göra

dig kvitt oönskat ansiktshår med absolut

precision.

Rengöringsborste

Rengöringen är anmärkningsvärt enkel! En fin

rengöringsborste för optimal hygien medföljer.

Håll enheten torr för längre användning.

Batteri

Den drivs med AAA-batterier. Du kan alltså

använda den när som helst, var som helst!

Kompakt och feminin formgivning

Philips PrecisionPerfect-trimmern är kompakt,

lätt och enkel att använda. Den ger dig

fullständig kontroll över formning och

hårborttagning varhelst du är. Den får enkelt

plats i väskan eller handväskan och finns i en

trendriktig färg med en attraktiv kromrings- och

knappformgivning. Den är perfekt för trimning i

farten och levereras även med ett lock som

skyddar det ömtåliga trimhuvudet. Börja

använda den genom att skjuta på

strömbrytaren, placera trimhuvudet på håret du

vill ta bort och dra den mot hårets växtriktning.

Håll huden spänd under trimningen för bästa

resultat.

Design

Färg: Varmlila

Legering: Metall

Handtag: Kompakt

Lättanvänd

Rengöring: Rengöringsborste

Batteri: Sladdlös drift

Enkel att ta med sig: Bärbar och kompakt att

ha med sig

Effekt

Batterityp: AAA

Service

2 års garanti

Prestanda

Säker hårborttagning: Integrerat trimhuvud

Forma definition: Precisionstillbehör, 2 och

4 mm trimkam, Pincett för ögonbryn
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