Depilator za mokro
in suho uporabo
Satinelle Advanced
Za noge in telo
Keramični diski zajamejo tanke
dlake
Ročaj v obliki črke S
Brezžična uporaba in polnjenje

BRE605/00

Najhitrejša depilacija tudi pri najtanjših dlačicah
Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
Naš najhitrejši depilator vseh časov ima edinstvene keramične diske, ki se vrtijo
hitreje kot kadar koli doslej in čvrsto zgrabijo tanke in kratke dlačice. Vključena je
izjemno široka depilacijska glava, ki z vsako potezo zajame večjo površino.
Izjemni rezultati
Depilacijska glava iz edinstvenega keramičnega materiala za boljši oprijem
Posebej široka depilacijska glava
Enostavna in zanesljiva uporaba
Prvi depilator z ročajem v obliki črke S
Brezžična mokra in suha uporaba v kadi ali pod prho
Lučka Opti-light pomaga odkriti in odstraniti tudi najbolj skrite dlačice

Depilator za mokro in suho uporabo

BRE605/00

Značilnosti

Speciﬁkacije

Naša najhitrejša depilacija doslej

Ergonomski ročaj v obliki črke S

Enostavna uporaba
Brezžično
Ročaj: Ročaj v obliki črke S
Mokra in suha uporaba
Lučka Opti-light
Dodatna oprema
Torbica: Osnovna torbica
Ščetka za čiščenje

Naša edinstvena epilacijska glava je narejena
iz teksturirane keramične površine, ki nežno
izpuli tudi najtanjše dlačice in tiste 4-krak
krajše, kot jih zajame vosek. Zdaj je
opremljena s še hitrejšim vrtenjem diskov kot
kdaj koli prej (2200 vrt/min) za kar najhitrejšo
odstranitev dlačic.

Ergonomski ročaj v obliki črke S je enostavne
uporabe ter omogoča najboljši nadzor in lažji
doseg z naravnimi in natančnimi gibi po vsem
telesu.
Brezžična mokra in suha uporaba

Tehnične speciﬁkacije
Napetost: 15 V/5,4 W
Hitrost za puljenje 1: 64.000 vrt/min
Hitrost za puljenje 2: 70.400 vrt/min
Število pincet: 32

Posebej široka depilacijska glava

Posebej široka depilacijska glava z vsako
potezo zajame večjo površino za hitrejše
odstranjevanje dlak.

Zmogljivost
Depilacijski sistem: Patentiran depilacijski
sistem
Depilacijska glava: Izjemno široko
Depilacijski diski: Keramični diski

Zasnovano z nedrsečim ročajem, kar je idealno
za uporabo z vodo. Omogoča udobnejšo in
nežnejšo izkušnjo v kadi ali pod prho. Za večjo
priročnost ga lahko uporabljate brezžično.
Lučka Opti-light

Napajanje
Tip baterije: Litij-ionska
Čas uporabe: do 40 minut
Polnjenje: 1,5 ure polnjenja
Hitro polnjenje
Značilnosti
Nastavitve hitrosti: 2 nastavitvi

Lučka Opti-light pomaga odkriti in odstraniti
tudi najbolj skrite dlačice
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Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.

