
 

Kompakt epilator
med sladd

Satinelle Essential

 

Med opti-light

för benen

+ 4 tillbehör

 

BRE275/00
Epilering på ett enkelt sätt
Len hy i flera veckor

Få len hy i flera veckor med Philips Satinelle. Tar varsamt bort de allra kortaste

hårstråna (0,5 mm) från roten. Det ergonomiska handtaget gör epileringen enkel,

och det tvättbara huvudet ger bästa möjliga hygien.

Enkel användning

Unik inbyggd lampa för att bättre kunna se fina hårstrån

2 hastighetsinställningar för att få tag i tunnare och tjockare hårstrån

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Noggranna resultat

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Tillbehör

Rakhuvud och kam för en nära rakning

Inkluderar massagekåpa

Resefodral



Kompakt epilator med sladd BRE275/00

Funktioner

Effektivt epileringssystem

Effektivt epileringssystem gör din hud len och

utan stubb i flera veckor

Opti-light

En unik inbyggd lampa ser till att färre hårstrån

missas för en effektivare epilering.

Två hastighetsinställningar

2 hastighetsinställningar för att ta bort tunnare

och tjockare hårstrån för en mer anpassad

hårborttagningsbehandling.

Ergonomiskt grepp

Den rundade formen ligger skönt i handen för

bekväm hårborttagning. Och dessutom är den

snygg!

Tvättbart epileringshuvud

Den här epilatorn har ett tvättbart

epileringshuvud. Huvudet kan lossas och

rengöras under rinnande vatten för bättre

hygien

Rakhuvud och kam

Rakhuvudet och kammen ger en nära rakning

och mer skonsamhet för olika delar av kroppen.

Massagekåpa

Massagekåpan lindrar epileringskänslan.

Resefodral

Resefodral för förvaring och transport

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Kompakt epilator med sladd BRE275/00

Specifikationer

Prestanda

Epileringssystem: Effektivt epileringssystem

Epileringsskivor: Skivor som skonsamt

avlägsnar hår

Design

Handtag: Kompakt

Funktioner

Med sladd

Lättanvänd

Opti-light

Handtag: Ergonomisk

Tvättbart epileringshuvud

Tillbehör

Rakhuvud

Rakhuvudskam

Massagekåpa

Fodral: Basfodral

Rengöringsborste

Tekniska specifikationer

Spänning: 15 V

Service

2 års garanti
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