
Epilator
SatinPerfect

 

Wet & Dry

6 tilbehørsdele

med hudstrammer

 

HP6583/02 Den mest effektive epilering fra Philips
med det bredeste hoved* og 6 tilbehørsdele

Vores mest effektive epilator fjerner selv de fineste og korteste hår og beskytter

huden, både når den er våd og tør. Der følger nu en unik hudstrammer med, som

ofte foretrækkes, da den sikrer en mindre smertefuld epilering**.

Glat hud

Det bredeste epilatorhoved* dækker mere hud pr. strøg

Over 1300 pincetbevægelser pr. sekund giver en hurtig epilering

Ru, keramiske skiver fjerner selv fine, korte hår

Behagelig epilering

Kan bruges våd eller tør, i og uden for brusebadet.

Hudstrammeren holder din hud fast under epilering

Ledningsfri

Løsninger til følsomme områder

Kappe til følsomme områder

Skærhovedet følger konturerne perfekt og giver en glat barbering

Ekstra luksuspincetter med lys og spejl



Epilator HP6583/02

Vigtigste nyheder

Bredt epilatorhoved

Det ekstra brede epilatorhoved giver dig

optimal hårfjernelse i hvert strøg, så du opnår

langtidsholdbare og superglatte resultater på få

minutter.

Hudstrammer

En nyskabende funktion, som holder din hud

fast, når epilatorhovedet føres hen over huden

– foretrækkes af kvinder, da den sikrer en

mindre smertefuld epilering**

Ledningsfri

Op til 40 minutters trådløs epilering, hurtig 1-

times genopladning.

1360 pincetbevægelser pr. sekund

Over 1300 pincetbevægelser pr. sekund giver

en hurtig og effektiv epilering.

Våd og tør brug

Gør den behagelig at bruge under bruseren,

eller mens du ser TV.

Kappe til sensitive områder

Epilatoren har en præcisionskappe til

følsomme områder. Specielt tilpasset til mere

følsom hud, giver mulighed for nænsom

epilering i følsomme områder

Ru, keramiske skiver

Denne epilator har ru, keramiske skiver for

forsigtigt at fjerne selv de fineste hår

Skærhoved med kam

Aftageligt skærhoved følger perfekt konturerne

af din bikinilinje eller dine armhuler og giver

en tæt og glat barbering. Leveres med

trimmerkam.

Smarte pincetter

Pincetter i elegant æske med indbygget lys og

spejl, ideel til øjenbrynene.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Funktioner

2 hastighedsindstillinger

Tilbehør

Elektrisk skær: med trimmerkam

Hudstrækning

Tilbehør til aktiv hårløftning

Kappe til sensitive områder

Rensebørste

Smarte pincetter: Smarte pincetter med lys

Opbevaringsetui

Opti-light

Behagelig epilering

Ledningsfri

Hudstrækning

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 32

Antal pincetskiver: 17

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 1173

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 1360

Spænding: 13 400 mA V

Brugervenlig

Våd og tør brug

* Sammenlignet med Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-

ED70, Babyliss G850E og Calor EP9230

* resultater fra forsøg på 54 kvinder i 2014 med eller

uden hudstrammer, på lår og arme
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