
 

Depiladora Wet &
Dry

Satinelle Advanced

 
Para pernas e corpo

Discos em cerâmica agarram
pelos finos

Design em forma de S

Sem cabo e recarregável

 

BRE605/00 A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais

fino dos pelos

Agarra firmemente até os pêlos finos

A nossa depiladora mais rápida possui discos em cerâmica exclusivos que rodam

a uma velocidade maior do que nunca, e fixam com firmeza os pelos mais finos e

curtos. Esta é fornecida com um extra - uma cabeça depiladora larga que

abrange mais pele a cada passagem.

Resultados excelentes

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação extra larga

Utilização simples e sem esforço

Primeira depiladora com pega em forma de S

A húmido e a seco para usar no banho ou no duche sem cabo

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais complicados



Depiladora Wet & Dry BRE605/00

Destaques Especificações

A nossa depilação mais rápida de sempre

A nossa cabeça de depilação é a única

concebida com uma superfície em cerâmica

texturizada que extrai com cuidado até os

pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos

do que os arrancados com cera. Agora com a

rotação de disco mais rápida de sempre

(2200 RPM) para a nossa remoção de pelos

mais rápida.

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais

pele em cada passagem para uma remoção de

pêlos mais rápida.

Pega ergonómica em forma de S

A pega ergonómica em forma de S é fácil de

manusear, dando-lhe maior alcance e máximo

controlo com movimentos naturais e precisos,

em todo o corpo.

Para uma utilização a húmido e a seco sem

cabo

Desenvolvida com uma pega antideslizante,

ideal para utilizar com água. Permite uma

experiência mais confortável e suave no duche

ou no banho. Pode utilizá-la sem cabo para

maior comodidade.

Acessório com luz

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a

remover até os pêlos mais complicados

Fácil de utilizar

Sem cabo

Pega: Pega em forma de S

Utilização a húmido e a seco

Acessório com luz

Acessórios

Bolsa: Bolsa

Escova de limpeza

Performance

Sistema de depilação: Sistema de depilação

patenteado

Cabeça de depilação: Extra grande

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Especificações técnicas

Voltagem: 15 V / 5,4 W

Velocidade da ação de arranque 1: 64 000

por minuto

Velocidade da ação de arranque 2: 70 400

por minuto

Número de pinças: 32

Potência

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de utilização: até 40 minutos

Carregamento: 1,5 horas de carregamento

Carga rápida

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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