Epilátor, mini
epilátor, pinzeta
Trio Smooth set.
Bonus edition
Celé telo

HP6550/00

Užívajte si dlhotrvajúci pocit hebkej pokožky na
celom tele
3 spôsoby odstraňovania chĺpkov na rôznych častiach tela
Vychutnajte si rýchle odstraňovanie chĺpkov na nohách a rukách s epilátorom
Satinelle a citlivú a dôkladnú epiláciu podpazušia alebo oblasti bikín s mini
epilátorom. Súčasťou balenia je aj pinzeta na úpravu tváre a obočia a darčekové
vrecko na odkladanie.
Dlhotrvajúca hladkosť
Účinné odstr. chĺpkov aj s kor.
Špeciálny spôsob odstraňovania chĺpkov pre každú časť tela
Rýchla epilácia nôh a rúk
Jemná epilácia citlivých oblastí
Zodpovedajúca pinzeta na úpravu tváre a obočia
Jednoduché čistenie
Súčasťou balenia je čistiaca kefka a umývateľná epilačná hlava
Darčekové balenie
Odkladacie puzdro z limitovanej edície

Epilátor, mini epilátor, pinzeta

HP6550/00

Hlavné prvky

Technické údaje

Účinné odstr. chĺpkov aj s kor.

Pinzeta na chĺpky na tvári

Vlastnosti
Jemné epilačné disky: áno
Jedinečné epilačné disky: áno
Umývateľná epilačná hlava: áno
Ergonomická rukoväť: áno
Dvojročná záruka: áno
Príslušenstvo
Čistiaca kefka: áno
Exkluzívne puzdro: áno

Naše epilátory s jedinečne navrhnutými
epilačnými diskami zachytia aj tie najkratšie
chĺpky (0,5 mm) – až 4-krát kratšie chĺpky ako
pri voskovaní. Pre pokožku bez chĺpkov až
na 4 týždne.

Súprava obsahuje vhodnú pinzetu ideálnu na
odstraňovanie chĺpkov na tvári (horná pera,
čeľusť) alebo tvarovanie obočia.
Jednoduché čistenie

Epilátor na nohy a ruky

Epilátor Satinelle má veľkú hlavu na rýchlu
epiláciu nôh a rúk. Zaoblený tvar dokonale
sadne do ruky a zabezpečí pohodlné
odstraňovanie chĺpkov.
Bezšnúrový mini epilátor

Súčasťou balenia je čistiaca kefka na
odstraňovanie zachytených chĺpkov
z epilačných diskov. Umývateľné epilačné
hlavy zaisťujú lepšiu hygienu.
BONUS: puzdro z limitovanej edície
Epilátory uchovávané na suchom mieste bez
prachu zostanú hygienicky čisté. Súprava
obsahuje špeciálne odkladacie puzdro z
limitovanej edície určené presne na tento účel!

Mini epilátor má úzku hlavu špeciálne
navrhnutú na zachytenie chĺpkov v ťažko
dostupných oblastiach bez ťahania pokožky. Je
napájaný z batérie pre maximálne pohodlie.
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Technické údaje (epilátor)
Počet záchytných bodov: 20
Počet diskov: 21
Počet vytrhnutí za sekundu pri rýchlosti 1:
600
Napätie adaptéra: 13 V/400 mA
Napätie pre zariadenie: 13 V
Technické údaje (mini epilátor)
Napätie: 3 V
Výkon vo wattoch: 5
Počet zachytení za minútu:: 32 000
Farba: Dekoračná ﬁalová, biela
Frekvencia: 50 – 60 Hz
Počet pinziet: 8
Batérie pre jemný epilátor: 2 x AA
Otáčky za minútu: 4000

