
 

Depilator do użytku
na sucho i na mokro

Satinelle Advanced

 
Do nóg i ciała

Dyski ceram. chwytające drobne
włoski

Ergonomiczny uchwyt

Bezprzewodowy, zasilanie
akumulatorowe

 

BRE605/00

Nasza najszybsza depilacja nawet

najdrobniejszych włosków

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

Nasz najszybszy depilator jest wyposażony w wyjątkowe dyski ceramiczne, które

obracają się z większą prędkością oraz chwytają najdrobniejsze i najkrótsze

włoski. Bardzo szeroka głowica pozwala depilować większą powierzchnię skóry

przy każdym ruchu.

Nadzwyczajne efekty

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy

chwyt

Bardzo szeroka głowica depilatora

Użytkowanie bez wysiłku

Pierwszy depilator z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem

Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho, pod prysznicem lub w wannie

Lampka Opti-light pomaga uwidocznić włoski i ułatwia ich usuwanie



Depilator do użytku na sucho i na mokro BRE605/00

Zalety Dane techniczne

Nasza najszybsza depilacja

Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa,

ponieważ została wykonana z materiału

ceramicznego o fakturowanej powierzchni,

który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze

włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w

przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o

niespotykanej wcześniej szybkości (2200

obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie

włosów.

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje

większą powierzchnię skóry przy każdym

ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie

włosków.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt

umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając

pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w

naturalny i precyzyjny sposób przesuwać

urządzenie po całym ciele.

Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na

sucho

Dzięki antypoślizgowemu uchwytowi idealnie

nadaje się do użytku w kontakcie z wodą.

Korzystanie pod prysznicem lub w wannie

staje się jeszcze bardziej komfortowe i

delikatne. Możliwość bezprzewodowego

użytkowania zapewnia dodatkową wygodę.

Opti-light

Lampka Opti-light pomaga uwidocznić włoski i

ułatwia ich usuwanie

Łatwość użytkowania

Sieć bezprzewodowa

Rączka: Wyprofilowany uchwyt

Możliwość używania na mokro i na sucho

Lampka Opti-light

Akcesoria

Pokrowiec: Standardowe etui

Szczoteczka do czyszczenia

Wydajność

System depilacji: Opatentowany system

depilacji

Głowica depilująca: Niezwykle szerokie

Dyski depilujące: Dyski ceramiczne

Dane techniczne

Napięcie: 15 V/5,4 W

Prędkość działania pęset 1: 64 000 na minutę

Prędkość działania pęset 2: 70 400 na

minutę

Liczba pęset: 32

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas używania: do 40 minut

Ładowanie: Czas ładowania: 1,5 godz.

Szybkie ładowanie

Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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