
 

Πρακτική συσκευή

αποτρίχωσης με καλώδιο

Satinelle Essential

  Με ενσωματωμένο φωτάκι Opti-Light

Για τα πόδια και ευαίσθητες περιοχές

+ 7 αξεσουάρ

 

BRE285/00

Εύκολη αποτρίχωση
Απαλή επιδερμίδα για εβδομάδες

Χαρείτε απαλά πόδια για εβδομάδες με τη Philips Satinelle. Αφαιρεί απαλά τις τρίχες από τη ρίζα, ακόμα και τις πιο κοντές

μήκους μόλις 0,5 χιλ. Η αποτρίχωση γίνεται εύκολη χάρη στην εργονομική λαβή της και την πλενόμενη κεφαλή για βέλτιστη

υγιεινή.

Ευκολία στη χρήση

Μοναδικό ενσωματωμένο φωτάκι για καλύτερη ορατότητα των λεπτών τριχών

2 ρυθμίσεις ταχύτητας για πιο λεπτές και σκληρές τρίχες

Διαμορφωμένη, εργονομική λαβή για άνετο χειρισμό

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται για εξαιρετική υγιεινή και εύκολο καθάρισμα

Εντυπωσιακά αποτελέσματα

Το αποτελεσματικό σύστημα αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Αξεσουάρ

Ξυριστική κεφαλή και χτενάκι για βαθύ ξύρισμα

Περιλαμβάνει κεφαλή κοπής και χτένα για το μπικίνι

Περιλαμβάνει κεφαλή μασάζ

Γάντι απολέπισης που αποτρέπει την ανάπτυξη των τριχών μέσα στο δέρμα

Θήκη ταξιδίου
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Χαρακτηριστικά

Αποτελεσματικό σύστημα αποτρίχωσης

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφήνει

την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες

Opti-light

Το ενσωματωμένο φωτάκι εξασφαλίζει βέλτιστη

ορατότητα, προσφέροντας αποτελεσματικότερη

αποτρίχωση.

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

2 ρυθμίσεις ταχύτητας για αποτρίχωση των λεπτών

ή σκληρών τριχών για πιο αποτελεσματική

προσωπική περιποίηση.

Εργονομική λαβή

Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει απόλυτα στο χέρι σας

για άνετη αφαίρεση των τριχών. Έχει και πολύ

ωραία εμφάνιση!

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει πλενόμενη

κεφαλή αποτρίχωσης. Η κεφαλή αποσπάται και

καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό, για καλύτερη

υγιεινή.

Ξυριστική κεφαλή και χτένα

Η ξυριστική κεφαλή και το χτενάκι προσφέρουν βαθύ

ξύρισμα και μεγαλύτερη απαλότητα σε διαφορετικές

περιοχές του σώματος.

Κεφαλή τριμαρίσματος και χτενάκι για το μπικίνι

Περιλαμβάνει κοπτική κεφαλή και χτένα για το

μπικίνι, για το τριμάρισμα και τη διαμόρφωση των

ευαίσθητων περιοχών με μεγαλύτερη άνεση.

Κάλυμμα μασάζ

Η κεφαλή μασάζ κάνει την αποτρίχωση πιο ανώδυνη

Γάντι απολέπισης

Η χρήση του γαντιού απολέπισης αποτρέπει την

ανάπτυξη των τριχών μέσα στο δέρμα μέχρι την

επόμενη αποτρίχωση.

Θήκη ταξιδίου

Θήκη ταξιδίου για αποθήκευση και μεταφορά

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Σύστημα αποτρίχωσης: Αποτελεσματικό σύστημα

αποτρίχωσης

Δίσκοι αποτρίχωσης: Απαλοί αποτριχωτικοί δίσκοι

Σχεδίαση

Λαβή: Compact

Λειτουργίες

Ενσύρματο

Ευκολία στη χρήση

Opti-light

Λαβή: Ergo

Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης

Αξεσουάρ

Ξυριστική κεφαλή

Χτένα ξυριστικής κεφαλής

Κεφαλή κοπής

Χτένα κοπής για το μπικίνι

Κάλυμμα μασάζ

Κάλυμμα μασάζ

Γάντι απολέπισης

Θήκη: Βασική θήκη

Βούρτσα καθαρισμού

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 15 volt

Σέρβις

Διετής εγγύηση
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