
 

Wet & Dry-epilator

Satinelle Advanced

 
Til benene og kroppen

Keramiske skiver får fat i fine
hår

S-formet håndtagsdesign

Ledningsfri og genopladelig

 

BRE605/00 Vores hurtigste epilering af selv de fineste hår

Tager godt fat i selv de fineste hår

Vores hurtigste epilator har unikke keramiske skiver, der roterer med højere

hastigheder end nogensinde før og får godt fat i de fine og korte hår. Den leveres

med et ekstra bredt epileringshoved, der dækker mere hud ved hvert strøg.

Enestående resultater

Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Ekstrabredt epileringshoved

Nem og effektiv brug

Første epilator med S-formet håndtag

Våd og tør ledningsfri brug i badet eller under bruseren

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår



Wet & Dry-epilator BRE605/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Vores hurtigste epilering nogensinde

Hovedet på vores epilator er unikt og har en

keramisk overflade med en ru struktur, der

skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4

gange kortere hår, end du kan gøre med voks.

Nu med hurtigere skiveomdrejninger end

nogensinde før (2.200 o/min.) for vores

hurtigste hårfjernelse.

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud

med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.

Ergonomisk S-formet håndtag

Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt

at styre og giver maksimal kontrol, så det er

nemmere at nå rundt på hele kroppen med

naturlige og præcise bevægelser.

Våd og tør ledningsfri brug

Med anti-slip greb, ideel til brug med vand.

Giver en mere behagelig, skånsom oplevelse i

badet eller under bruseren. Ledningsfri

anvendelse efter behov.

Opti-light

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv

de mest vanskelige hår

Brugervenlig

Ledningsfri

Håndgreb: S-formet håndtag

Våd og tør brug

Opti-light

Tilbehør

Etui: Etui, grundmodel

Rensebørste

Performance

Epileringssystem: Patenteret

epileringssystem

Epileringshoved: Ekstra bred

Epileringsskiver: Keramiske skiver

Tekniske specifikationer

Spænding: 15 V / 5,4 W

Pincetomdrejningshastighed 1: 64.000 i

minuttet

Pincetomdrejningshastighed 2: 70400 i

minuttet

Antal pincetter: 32

Strøm

Batteritype: Litiumion

Brugstid: op til 40 minutter

Opladning: 1,5 times opladningstid

Hurtig opladning

Funktioner

Hastighedsindstillinger: 2 indstillinger

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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