
 

Epilators mitrai un
sausai epilēšanai

Satinelle Advanced

 
Kājām un ķermenim

Keramiskie diski satver smalkus
matiņus

S formas rokturis

Bez vada un uzlādējams

 

BRE605/00 Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot

vissmalkākos matiņus

Stingri satver pat sīkus matiņus

Līdz šim ātrākajam Philips epilatoram ir unikāli keramiskie diski, kas rotē ar lielāku

ātrumu kā jebkad agrāk un cieši satver smalkus un īsus matiņus. Tā komplektācijā

ietverta īpaši plata epilācijas galviņa, kas vienā reizē ļauj apstrādāt plašāku ādas

laukumu.

Izcili rezultāti

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Īpaši plata epilatora galviņa

Vienkārša un viegla lietošana

Pirmais epilators ar S formas rokturi

Bezvadu epilators mitrai un sausai epilēšanai vannā vai dušā

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt un likvidēt pat visgrūtāk saredzamos matiņus



Epilators mitrai un sausai epilēšanai BRE605/00

Izceltie produkti Specifikācijas

Mūsu līdz šim ātrākais epilators

Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta

keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat

pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas

ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar

vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku

rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk

(2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko

matiņu likvidēšanu.

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā

epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Ergonomisks S formas rokturis

Ergonomisko S formas rokturi ir viegli kontrolēt

maksimālām ērtībām un labākai sniedzamībai

ar dabiskām un precīzām kustībām pa visu

ķermeni.

Bezvadu epilators sausai un mitrai lietošanai

Neslīdošs rokturis, kas ir ideāli piemērots

lietošanai ūdenī. Nodrošina ērtāku un

saudzīgāku epilēšanu dušā vai vannā. Bezvadu

lietošana — vēl lielākām ērtībām.

Integrēta gaismiņa

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt un likvidēt pat

visgrūtāk saredzamos matiņus

Vienkārša lietošana

Bez vada

Rokturis: S formas rokturis

Mitra un sausa izmantošana

Integrēta gaismiņa

Piederumi

Somiņa: Standarta somiņa

Tīrīšanas suka

Sniegums

Epilēšanas sistēma: Patentēta epilēšanas

sistēma

Epilatora galviņa: Īpaši platas

Epilēšanas diski: Keramikas diski

Tehniskā specifikācija:

Spriegums: 15 V / 5,4 W

Pincešu darbības 1. ātruma režīms: 64000

reizes minūtē

Pincešu darbības 2. ātruma režīms: 70400

reizes minūtē

Pincešu skaits: 32

Strāvas padeve

Akumulatora tips: Litija jonu

Lietošanas laiks: līdz 40 minūtēm

Notiek uzlāde: 1,5 stundas uzlādes laiks

Ātra uzlāde

Funkcijas

Ātruma iestatījumi: 2 iestatījumi

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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