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Våt og tørr

Seks tilbehør

med hudstrammer

 

HP6583/02 Den mest effektive epileringen fra Philips
med det bredeste hodet* og seks tilbehør

Den mest effektive epilatoren vår fjerner selv de fineste og korteste hårstråene

samtidig som den beskytter huden. Kan brukes våt og tørr. Nå med unik

hudstrammer, som sørger for mindre smertefull epilering.

Glatt hud

Det bredeste epilatorhodet* dekker mer av huden per bevegelse

Over 1300 pinsettbevegelser per sekund for rask epilering

Strukturerte keramikkskiver fjerner selv fine, korte hår

Komfortabel epilering

Kan brukes både våt og tørr i og utenfor dusjen.

Hudstrammeren holder huden fast under epileringen

Trådløs

Løsninger for sensitive områder

Deksel for følsomme områder

Skjærehodet følger konturene perfekt for en jevn barbering

Ekstra luksuriøs pinsett du kan ta med deg med lampe og speil
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Høydepunkter

Bredt epilatorhode

Vårt ekstra brede epilatorhode sørger for

optimal hårfjerning i hver bevegelse for et

langvarig og superglatt resultat på få minutter.

Hudstrammeren

En nyskapende funksjon som holder huden

fast når epileringshodet passerer. Foretrukket av

kvinner fordi den sørger for mindre smertefull

epilering**

Trådløs

Opptil 40 minutters trådløs epilering, rask

opplading på én time.

1360 pinsettbevegelser per sek.

Over 1300 pinsettbevegelser per sekund for

rask og effektiv epilering.

Våt og tørr bruk

For komfortabel bruk når du dusjer eller mens

du ser på TV.

Deksel for følsomme områder

Epilatoren har et presisjonshode for sensitive

områder. Spesielt utviklet for mer sensitiv hud,

som gjør det mulig med skånsom epilering på

følsomme områder

Strukturerte keramikkskiver

Epilatoren har keramiske strukturerte plater som

fjerner selv de tynneste hårene

Skjærehode med kam

Det avtakbare skjærehodet følger konturene i

bikinilinjen og i armhulen perfekt og gir en tett

og jevn barbering. Leveres med trimmekam.

Smarte pinsetter

Pinsetten i et elegant etui med integrert lampe

og speil er ideell for øyebryn.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Tilbehør

Elektrisk skjærehode: med trimmekam

Hudstrekker

Aktiv hårløfter som tilbehør

Deksel for følsomme områder

Rengjøringsbørste

Smarte pinsetter: Smarte pinsetter med lys

Oppbevaringsetui

Opti-light

Komfortabel epilering

Trådløs

Hudstrekker

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Antall pinsetter: 17

Trekk/sekund hastighet 1: 1173

Trekk/sekund hastighet 2: 1360

Spenning: 13 400 mA V

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

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

ED70, Babyliss G850E og Calor EP9230

* resultater fra tester utført på 54 kvinner i 2014 med

kontra uten hudstrammer på lår og armer
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