
 

Johdollinen
pienikokoinen epilaattori

Satinelle Essential

 
Opti-light-valo

Säärille ja herkille alueille

3 lisäosaa

 

BRE265/00

Helppoa epilointia
Sileä iho viikoiksi

Philips Satinelle -epilaattorin ansiosta voit nauttia sileistä sääristä viikkojen ajan. Poistaa hellävaraisesti jopa

0,5 mm:n ihokarvat juurineen. Ergonominen runko helpottaa epilointia ja pestävä epilointipää takaa

hygieenisyyden.

Helppo ja vaivaton käyttää

Ainutlaatuinen sisäinen valo parantaa ohuiden ihokarvojen näkyvyyttä

2 nopeusasetusta, joilla poistat niin ohuet kuin paksut ihokarvat

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Pestävä epilointipää on huippuhygieeninen ja helppo puhdistaa

Tarkka lopputulos

Tehokas epilointijärjestelmä poistaa karvat juurineen

Lisätarvikkeet

Sensitive cap -pää häiritsevien karvojen poistoon

Mukana hierontasuojus

Säilytyspussi kotiin ja matkoille



Johdollinen pienikokoinen epilaattori BRE265/00

Kohokohdat

Tehokas epilointijärjestelmä

Tehokas epilointijärjestelmä jättää ihon

sileäksi ja sängettömäksi jopa viikoiksi

Opti-light-valo

Ainutlaatuinen sisäinen valo tehostaa

epilointia varmistamalla, että mahdollisimman

vähän ihokarvoja jää huomaamatta.

2 nopeusasetusta

2 nopeusasetusta, joilla poistat kätevästi niin

ohuet kuin paksut ihokarvat.

Ergonominen muotoilu

Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja

tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se

on myös tyylikkään näköinen!

Pestävä epilointipää

Epilaattorissa on pestävä epilointipää. Se

voidaan irrottaa ja puhdistaa juoksevan veden

alla.

Herkkien ihoalueiden suojus

Eri ihoalueiden hellävaraista epilointia varten

mukana on herkkien alueiden suojus

häiritsevien karvojen poistoon kainaloista ja

bikinialueelta.

Hierontasuojus

Hierontasuojus vähentää epiloinnin

ihoärsytystä.

Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Säilytyspussi varastointiin ja kuljetukseen

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Epilointijärjestelmä: Tehokas

epilointijärjestelmä

Epilointilevyt: Hellävaraiset epilointilevyt

Muotoilu

Kahva: Pienikokoinen

Ominaisuudet

Johdollinen

Helppokäyttöinen

Opti-light-valo

Kahva: Ergonominen

Pestävä epilointipää

Lisätarvikkeet

Hierontasuojus

Pussi: Perusmallinen pussi

Puhdistusharja

Herkkien ihoalueiden suojus

Tekniset tiedot

Jännite: 15 V

Huolto

2 vuoden takuu

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä

2019‑06‑06

Versio: 1.1.1

EAN: 08 71010 38840 33

www.philips.com

http://www.philips.com/

