
Epilátor
SatinSoft

 
Systém Skin Care

Nástavec pro citlivé oblasti

 

HP6519/01

Užívejte si dotyk saténu.
Epilátor se systémem Skin Care

Epilátor Philips SatinSoft se systémem Skin Care chrání pokožku před taháním a

zaručuje maximální hygienu. Součástí balení je i nástavec pro citlivé oblasti.

Překrásná pokožka

Pokročilá technologie: Hypoalergenní kotouče s ionty stříbra

Peelingový kartáček odhalí ještě zářivější pokožku.

Vibrační masážní nástavec stimuluje pokožku

Hladká pokožka

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku

Pohodlná epilace

Zvolte si správnou rychlost podle vlastních potřeb

Plně omyvatelná epilační hlava pro optimální hygienu

Řešení pro citlivé partie

Nástavec pro citlivé partie a jemnou pokožku
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Přednosti

Hypoalergenní kotoučky

Pokročilá technologie: Hypoalergenní kotouče

s ionty stříbra

Peelingový kartáček

Jedinečný design společnosti Philips, který

zahrnuje hypoalergenní štětinky pro zajištění

optimální hygieny. Dokonale padne do ruky,

takže se s ním za všech okolností dobře

manipuluje, a lze jej používat pro mokrý

i suchý provoz.

Masážní nástavec

Jemný vibrační masážní nástavec stimuluje a

uklidňuje pokožku a vede k příjemné epilaci.

Jemné pinzetové kotouče

Tento epilátor má jemné pinzetové kotouče,

které odstraňují chloupky, aniž by tahali za

pokožku.

Dva rychlostní stupně

Tento epilátor má dvě nastavení rychlosti.

Rychlost 1 pro mimořádně jemnou epilaci a

rychlost 2 pro mimořádně efektivní epilaci

Nástavec pro citlivé oblasti

Tento epilátor má nástavec pro citlivé oblasti.

Je určen zejména pro citlivější pokožku,

umožňuje jemnou epilaci v citlivých oblastech

Omyvatelná hlava

Pro optimální hygienu sejměte hlavu a omyjte

ji pod tekoucí vodou.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Funkce

2 nastavení rychlosti: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: ano

Nástavec pro citlivé oblasti: ano

Pouzdro pro skladování: ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 20

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 666

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733

Napětí: 13 V
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