
 

Märg- ja kuivkasutusega
epilaator

Satinelle Advanced

 
Jalgadele ja kehale

Keraamilised kettad haaravad
karvad

S-kujuline käepide

Juhtmeta ja laetav

 

BRE605/00 Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele

karvadele

Haarab kindlalt ka peenemaid karvu

Meie senini kõige kiiremal epilaatoril on ainulaadsed keraamilised kettad, mis

pöörlevad kiiremini kui kunagi varem, eemaldades ka kõige peenemad ja lühemad

karvad. Seadme juurde kuulub eriti lai epileerimispea, mis töötleb iga liigutusega

rohkem nahapinda.

Erakordsed tulemused

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Eriti lai epileerimisotsak

Lihtne ja muretu kasutada

Esimene S-kujulise käepidemega epilaator

Juhtmeta märg- ja kuivkasutus vannis või duši all

Opti valgustus lihtsustab isegi kõige raskemini nähtavate karvade märkamist ja

eemaldamist



Märg- ja kuivkasutusega epilaator BRE605/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Meie siiani kiireim epilaator

Meie ainulaadne epileerimisotsak on

valmistatud tekstuuriga keraamilisest pinnast,

mis eemaldab isegi kõige peenemad karvad ja

vahatamisega võrreldes 4 korda lühemad

karvad. Kiiremaks karvaeemalduseks pöörleb

ketas nüüd veelgi kiiremini (2200 p/min).

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks

karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat

nahapinda.

Ergonoomiline S-kujuline käepide

Ergonoomilise S-kujulise käepidemega

epilaatorit on lihtsam üle kogu keha juhtida, et

saavutada loomulike ja täpsete liigutustega

maksimaalne kontroll ja ulatus.

Juhtmeta märg- ja kuivkasutuseks

Tänu libisemiskindlale käepidemele sobib

ideaalselt veega kasutamiseks. Duši all või

vannis kasutamine muudab kogemuse

meeldivamaks ja õrnemaks. Juhtmeta

kasutamine tagab mugavuse.

Opti valgustus

Opti valgustus lihtsustab isegi kõige raskemini

nähtavate karvade märkamist ja eemaldamist

Kergesti kasutatav

Juhtmeta

Käepide: S-kujuline käepide

Märg- ja kuivkasutus

Opti valgustus

Tarvikud

Kott: Lihtne kott

Puhastusharjake

Jõudlus

Epileerimissüsteem: Patenditud

epileerimissüsteem

Epileerimisotsak: Eriti lai

Epileerimiskettad: Keraamilised kettad

Tehnilised andmed

Pinge: 15 V / 5,4 W

Väljasikutamiskiirus 1: 64 000 minutis

Väljasikutamiskiirus 2: 70 400 minutis

Pintsettide arv: 32

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: Kuni 40 minutit

Laadimine: 1,5-tunnine laadimisaeg

Kiirlaadimine

Omadused

Kiiruse seaded: 2 seadistust
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Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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