
PŘÍJEMNÝ ZPŮSOB, JAKO DOSÁHNOUT HLADKÉ POKOŽKY
NA CELÉ TÝDNY

SKIN SPRIT EP2900F0
Epilátor Rowenta Skin Spirit EP2900F0

EP2900F0

 

 

 Užijte si snadnou, rychlou a bezbolestnou epilaci s epilátorem Rowenta Skin Spirit. Díky jeho patentovanému
systému znecitlivění v kombinaci s vyspělou technologií epilace je odstraňování chloupků příjemné a zajistí ultra
jemnou a hladkou pokožku po dobu dlouhou až 4 týdny. Dvourychlostní provedení a ergonomický design tohoto
epilátoru umožňují bez potíží použít i na nejhůře přístupná a nejcitlivější místa.

 



VÝHODY PRODUKTU

VYSOKÁ ÚČINNOST, BEZ BOLESTI
Bezbolestné a účinné řešení pro hladkou pokožku po dlouhou dobu až 4 týdny.

VYSPĚLÁ TECHNOLIGIE EPILACE PRO RYCHLÉ A DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY
Díky technologii vysoce přesných pinzet, s širokou aktivní plochou a optimálním tlakem,
odstraňuje epilátor Skin Respect precizně a bez přetržení i ty nejkratší chloupky (0,5 mm),
přičemž systém navádění chloupků do pinzet zajišťuje optimální účinnost v jediném tahu. Velká
aktivní epilační plocha umožňuje rychlejší epilaci a je navržena tak, aby optimálně pokryla
povrch pokožky a odstranila najednou co nejvyšší počet chloupků. Účinnost ve všech úhlech a
exkluzivní technologie senzoru křivek těla zajišťují účinnou epilaci z kteréhokoli úhlu použití.
Přizpůsobí se všem křivkám těla pro větší pohodlí a maximální účinnost.

ERGONOMICKÝ DESIGN
Kompaktní, praktický design umožňuje snadné použití i v nejhůře přístupných místech, např. na
zadní straně nohou nebo v podpaží.

MASÁŽNÍ SYSTÉM PROTI BOLESTI
Masáž pokožky snižuje její citlivost a umožňuje tak velmi šetrnou epilaci.

2 RYCHLOSTI
Nižší rychlost pro citlivá místa a jemnější epilaci, vyšší rychlost pro rychlejší a účinné
odstranění chloupků.

OMYVATELNÁ HLAVA A NÁSTAVCE
Odmínatelná a omyvatelná hlava a nástavce pro snadné čištění a vyšší úroveň hygieny.

PRAKTICKÝ
Čisticí kartáček a praktické pouzdro usnadňují ukládání a přepravu.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝKON
Vysoce přesná epilace <0.5 mm ANO

Pinzeta 24

Nastavení rychlosti 2

Non-Stop síla ANO

Velký aktivní povrch ANO

Systém pro vedení chloupků ANO

Technologie holící hlavy [Classical]
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Masážní kuličky / snížení citlivosti pokožky ANO

Dermatologicky otestovaná pinzeta ANO

Hygienické pinzety z nerezové oceli ANO
NÁSTAVCE / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavce 2

Kartáč ANO

Pouzdro ANO
POHODLÍ

Zóny Nohy a tělo

Odnímatelná hlava ANO

Omyvatelná hlava ANO
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj Síť

Voltáž 220-240 V

Příkon [4.8 W]

Délka napájecího kabelu [2 m]

Barva Růžová

[tech.char.country.origin] France

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006895

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121040068953
EAN UC :

12 84 5 420
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 60.11 x 35.76 x 93.4 (mm) 110 x 70 x 230 (MM) 464 x 237 x 213 (MM) 1 200 x 800 x 1 209 (MM)

Hmotnost 0.12 (KG) 0,327 (KG) 3,926 (KG) 149,41 (KG)


