Epilator för våt- och
torrepilering
Satinelle Advanced
För benen och kroppen
Keramiska skivor greppar ﬁna
hårstrån
Går att använda i duschen
Sladdlös och uppladdningsbar
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Eﬀektiv och snabb epilering
Fångar upp även ﬁna hårstrån
Philips Satinelle Advanced epilator är framtagen för att ge en extra snabb och
eﬀektiv behandling. De keramiska plattorna fångar även de ﬁnaste hårstrån och tar
bort håret från roten, både i ansiktet och på kroppen. Du kan använda epilatorn
även i duschen, tack vare det ergonomiska handtaget får du perfekt grepp. Det
breda epileringshuvudet täcker större behandlingsytor per drag och ger en snabb
och skonsam hårborttagning. Satinelle Advanced epilering ger dig eﬀektiv
hårborttagning från roten med upp till 4 veckor med hårfri hud.
Enastående resultat
Epilatorn är designad för att vara extra snabb och eﬀektiv
Extra brett epileringshuvud
Enkel användning
Ergonomiskt designad epilator för både våt- och torrepilering
Använd epilatorn i duschen för extra skonsam behandling
Inbyggd lampa gör att du enklare ser alla hårstrån
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Funktioner

Speciﬁkationer

Epilatorn är designad för att vara extra snabb
och eﬀektiv

Ergonomiskt S-format handtag

Lättanvänt
Trådlös
Handtag: S-format handtag
Våt och torr användning
Opti-light
Tillbehör
Fodral: Basfodral
Rengöringsborste

Epilatorns plattor är gjord i ett strukturerat,
keramiskt som lätt får grepp om även de mest
ﬁna hårstrån, fyra gånger kortare än den
nödvändiga längden vid vaxning.
Epilatorplattorna snurrar snabbare än den
föregående serien epilartorer, nu med 2 200
RPM vilket ger en extra snabb behandling.

Epilatorns s-formade handtag är ergonomiskt
utformat för ett bekvämt grepp. Designen gör
epilatorn enkel att manövrera och hålla i när du
epilerar svåråtkomliga delar på kroppen.
För sladdlös våt- och torrepilering

Tekniska speciﬁkationer
Spänning: 15 V/5,4 W
Pincetthastighet 1: 64 000 per minut
Pincetthastighet 2: 70 400 per minut
Antal pincetter: 32

Extra brett epileringshuvud

Huvudet på våra Satinelle Advanced epilatorer
är extra brett, så att du täcker så stor yta som
möjligt med ett enda drag. Du slipper
behandla samma yta om och om igen
eftersom epilatorn fångar alla hårstrån i ett
enda drag.

Prestanda
Epileringssystem: Patenterat
epileringssystem
Epileringshuvud: Extra bred
Epileringsskivor: Keramiska skivor

Philips Satinelle Advanced går att använda i
duschen vilket möjliggör extra skonsam
behandling då det varma vattnet dämpar
eventuellt obehag vid epileringen. Philips
Satinelle har ett specialanpassat grepp för
optimal våt- och torranvändning.

Eﬀekt
Batterityp: Litiumjon
Användningstid: upp till 40 minuter
Laddning: 1,5 timmes laddningstid
Snabbladdning
Funktioner
Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Inbyggd lampa gör att du enklare ser alla
hårstrån

En inbyggd lampa på epilatorn gör att du ser
även de minsta stråna och garanterar att du
inte missar några ﬂäckar. Lampan möjliggör
bästa epileringsresultat på alla delar av
kroppen.
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Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.

