
Epiliatorius

SatinPerfect
 

„Wet & Dry“

6 priedai

su odos patempimo įtaisu

 

HP6583/02

Efektyviausias „Philips“ epiliatorius
su plačiausia galvute* ir 6 priedais

Šis veiksmingas epiliatorius pašalina ploniausius ir trumpiausius plaukus

apsaugodamas odą. Galite naudoti drėgną arba sausą epiliaciją. Dėl unikalaus

odos patempimo įtaiso užtikrinamas mažiau skausmingas epiliavimas**.

Švelni oda

Plačiausia epiliavimo galvutė* vienu judesiu apima didesnį plotą

Daugiau nei 1 300 pinceto judesių per sekundę greitam epiliavimui

Tekstūriniai keramikos diskai pašalina net plonus ir trumpus plaukelius

Patogi epiliacija

Rinkitės drėgnąjį epiliavimą duše arba epiliuokite sausus plaukelius.

Odos patempimo įtaisas patempia odą epiliavimo metu

Belaidė

Sprendimai jautrioms vietoms

Jautrių vietų gaubtelis ypatingai odai

Skutimo galvutė puikiai atkartoja kontūrus, todėl skutimas yra lygus

Papildomi prabangūs pincetai su lempute ir veidrodžiu



Epiliatorius HP6583/02

Ypatybės

Plati epiliavimo galvutė

Mūsų itin plati epiliatoriaus galvutė

nepriekaištingai šalina plaukus kiekvienu

judesiu, kad per kelias minutes galėtumėte

džiaugtis glotnia oda ir ilgai išliekančiais

rezultatais.

Odos patempimo įtaisas

Inovatyvi funkcija patempia odą braukiant

epiliavimo galvutę ir sumažina epiliavimo

procedūrų metu juntamą skausmą**

Belaidė

Iki 40 minučių epiliavimas be laido, greitas 1

valandos įkrovimas.

1 360 pinceto judesių per sekundę

Daugiau nei 1 300 pinceto judesių per

sekundę greitam ir efektyviam epiliavimui.

Drėgnas ir sausas naudojimas

Patogu naudoti duše arba žiūrint televizorių.

Jautrių vietų gaubtelis

Šiame epiliatoriuje yra specialus dangtelis,

skirtas plaukeliams pašalinti iš vietų, kuriose

oda jautresnė

Tekstūriniai keramikos diskai

Šio epiliatoriaus keraminiai nelygaus

paviršiaus diskai švelniai pašalina net

smulkiausius plaukelius

Skutimo galvutė su šukomis

Nuimama skutimo galvutė puikiai atkartoja

bikinio linijos ar pažastų kontūrus, todėl

skutimas tampa švarus ir lygus. Pateikiama

kartu su kirpimo šukomis.

Išmanieji pincetai

Pincetai elegantiškame dėkle su integruota

lempute ir veidrodžiu idealiai tinka antakiams

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

 



Epiliatorius HP6583/02

Specifikacijos

Savybės

2 greičio nustatymai

Priedai

Elektrinė skutimo galvutė: su kirpimo šukomis

Odos patempimo įtaisas

Aktyvaus plaukelių pakėlimo priedas

Jautrių vietų gaubtelis

Valymo šepetys

Išmanieji pincetai: Išmanieji pincetai su

lempute

Laikymo krepšys

Optinė šviesa

Patogi epiliacija

Belaidė

Odos patempimo įtaisas

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 32

Diskų skaičius: 17

Traukimas/kitas greitis 1: 1173

Traukimas/kitas greitis 2: 1360

Įtampa: 13 400 mA V

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas

* Palyginus su „Braun Silk-Epil 7“, „Panasonic ES-ED70“,

„Babyliss G850E“ ir „Calor EP9230“

* bandymų rezultatais; 2014 m. bandymuose dalyvavo 54

moterys; gauti rezultatai lyginami be odos įtempimo

įtaiso, procedūras atliekant viršutinėje kojų dalyje ir

rankose
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