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Nappaa hennotkin ihokarvat

Suihkunkestävä

Ladattava, sopii johdottomaan
käyttöön

 

BRE605/00

Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa

hennotkin ihokarvat

Tarttuu tiukasti jopa hentoihin ihokarvoihin

Philips Satinelle Advanced on täydellinen epilaattori kun tarvitset nopeaa ja

tehokasta hoitoa. Keraaminen pinta nappaa hennotkin ihokarvat juurineen

kasvoista ja muualta vartalosta. Ergonomisen rungon ansiosta saat epilaattorista

hyvän otteen jopa suihkussakin. Leveä epilointipää pystyy hoitamaan isompaa

pinta-alaa jotta epiloinnista tulisi nopeaa ja tehokasta. Satinelle Advanced

epilaattori poistaa ihokarvat juurineen ja antaa sileän ihon jopa neljäksi viikoksi.

Erittäin tarkka lopputulos

Nopea ja tehokas

Leveä epilointipää

Helppo ja vaivaton käyttää

Ergonomisesti suunniteltu kuiva- sekä märkäkäyttöön

Hellävaraisimpaan hoitoon käytä epilaattoria suihkussa

Sisäänrakennettu lamppu valaistaa hoidettavan alueen



Epilaattori kuiva- sekä märkäepilointiin BRE605/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Nopea ja tehokas

Epilointipää on tehty keraamisesta

materiaalista joka nappaa jopa neljä kertaa

lyhyemmät ihokarvat mitä tavallinen vahaus

vaatii. Epilointipää pyörii nopeammin

edellisiin malleihin verrattuna - jopa 2200

kierrosta minuutissa.

Leveä epilointipää

Epilointipää on tehty leveäksi jotta se kattaisi

mahdollisimman suuren pinta-alan. Näin sinun

ei tarvitse käsitellä samaa aluetta monesti

koska epilaattori nappaa karvat ensimmäisellä

kerralla.

Ergonomisesti suunniteltu kuiva- sekä

märkäkäyttöön

Epilaattorin S-muotoinen runko istuu hyvin

kädessä ja sitä on helppo sekä mukava

käyttää jopa hankalissa paikoissa.

Hellävaraisimpaan hoitoon käytä epilaattoria

suihkussa

Voit käyttää Philips Satinelle Advanced -

epilaattoria suihkussa, mikä tekee epiloinnista

huomattavasti mukavampaa koska lämmin vesi

vähentää mahdollista epämukavuutta. Runko

on pitävä jotta se istuisi hyvin kädessä kuiva-

sekä märkäkäyttössä.

Sisäänrakennettu lamppu valaistaa

hoidettavan alueen

Epilaattorin lamppu varmistaa että näet jopa

pienetkin ihokarvat jotta saisit

mahdollisimman tarkan lopputuloksen

jokaisessa vartalon osassa.

Helppokäyttöinen

Johdoton

Kahva: S-mallinen runko

Kuivaan ja märkään käyttöön

Opti-light-valo

Lisätarvikkeet

Pussi: Perusmallinen pussi

Puhdistusharja

Suorituskyky

Epilointijärjestelmä: Patentoitu

epilointijärjestelmä

Epilointipää: Erittäin leveä

Epilointilevyt: Keraamiset levyt

Tekniset tiedot

Jännite: 15 V / 5,4 W

Epilointinopeus 1: 64 000 minuutissa

Epilointinopeus 2: 70 400 minuutissa

Pinsettien määrä: 32

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Lataaminen: 1,5 tunnin latausaika

Pikalataus

Ominaisuudet

Nopeusasetukset: 2 asetusta

 

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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