Pre-salesfolder voor België (2019, mei 25)
Wet & Dry-epileerapparaat
• Voor benen en lichaam
• Keramische schijven pakken fijn haar
• S-vormige handgreep
• Snoerloos en oplaadbaar

BRE605/00

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te
epileren
Grijpt zelfs de fijnste haren
Onze snelste epilator ooit, zelfs op de fijnste haren, heeft unieke keramische schijven, die zeer snel ronddraaien en fijn en kort
haar stevig vastgrijpen. De epilator wordt geleverd met een extra breed epileerhoofd dat in één beweging meer huid raakt.
Voordelen

Uitzonderlijke resultaten
• Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip
• Extra breed epileerhoofd

Eenvoudig en moeiteloos gebruik
• Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep

• Voor draadloos nat en droog gebruik. Kan in bad of onder de
douche worden gebruikt
• Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen

Satinelle Advanced

Kenmerken
Ons snelste epileerapparaat ooit

Voor draadloos nat en droog gebruik

Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische
structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter
zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per
minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.

Ontworpen met een antisliphandvat, ideaal voor gebruik met water. Voor een
comfortabeler en zachtere ervaring onder de douche of in bad. Draadloos te
gebruiken.
Opti-Light

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak
behandelt voor snellere ontharing.

Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen

Ergonomische S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en
beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele
lichaam.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Gebruiksgemak
Draadloos
Handvat
Nat en droog te
gebruiken
Opti-light

Ja
S-vormige handgreep
Ja
Ja

Basisetui
Ja

Performance
Epileersysteem
Epileerhoofd
Epileerschijven

Gepatenteerd epileersysteem
Extra breed
Keramische schijven

Technische specificaties
Voltage
Pincet-actiesnelheid 1
Pincet-actiesnelheid 2
Aantal pincetten

15 V / 5,4 W
64.000 per minuut
70.400 per minuut
32

Vermogen
Batterijtype
Gebruikstijd

Oplaadtijd van 1,5 uur
Ja

Kenmerken
Snelheidsstanden

2 instellingen

Afmetingen van de verpakking

Accessoires
Etui
Reinigingsborsteltje

Opladen
Snel opladen

Lithium-ion
tot 40 minuten

Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

18,50 cm
14,80 cm
6,50 cm
0,28 kg
0,41 kg
08710103856184
1
CN
851030

Omdoos
Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN

27,80 cm
15,60 cm
20,00 cm
1,83 kg
18710103856181
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