Hefte før salg for Norge (2019, Mai 24)

• Keramikkplater fanger opp tynne hårstrå
• Kan brukes i dusjen
• Ledningsløs og oppladningsbar
• Trådløs og oppladbar

BRE605/00

Effektiv og rask epilering
fanger til og med opp de tynneste hårstråene
Philips Satinelle Advanced epilator er laget for å gi ekstra rask og effektiv behandling. De keramiske pinsettplatene fanger opp de
tynneste hårstråene og fjerner håret fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Du kan bruke epilatoren i dusjen, og takket være
det ergonomiske håndtaket får du et perfekt grep. Det brede epileringshodet dekker større behandlingsområder per drag og gir
en rask og skånsom hårfjerning. Satinelle Advanced epilatoren gir deg effektiv hårfjerning fra roten med opp til 4 uker hårfri hud.
Fordeler

Fantastiske resultater
• Epilatoren er designet for å være ekstra rask og effektiv
• Ekstra bredt epilatorhode

Enkel å bruke

• Ergonomisk designet epilator for både våt- og tørrepilering
• Bruk epilatoren i dusjen for ekstra skånsom behandling
• Innebygd lampe gjør at du enklere ser hårstråene

Satinelle Advanced

Funksjoner
Epilatoren er designet for å være ekstra rask og effektiv

Bruk epilatoren i dusjen for ekstra skånsom behandling

Epilatorens pinsettplater er bygget i et strukturert og keramisk materiale som
effektivt fanger opp tynne hårstrå, fire ganger kortere enn hva som vanligvis
behøves ved voksing. Epilatorplatene snurrer raskere enn de tidligere seriene
av epilatorer, nå med 2200 RPM, noe som gir en ekstra rask behandling.

Philips Satinelle Advanced kan brukes i dusjen for en ekstra skånsom
behandling, siden det varme vannet demper eventuelt ubehag ved epilering.
Philips Satinelle har også et spesiealanpasset håndtak som gir et godt grep både
ved tørr og våt bruk.

Ekstra bredt epilatorhode

Innebygd lampe gjør at du enklere ser hårstråene

Hodet på vår Satinelle Advanced epilator er ekstra bredt for at du skal kunne
dekke så stort område som mulig med bare ett strøk. Du slipper å behandle
samme område flere ganger ettersom epilatoren fanger opp alle hårstrå med
bare ett drag.

En innebygd lampe på epilatoren gjør at du ser til og med de minste
hårstråene og dermed går du ikke glipp av små områder. Lampen hjelper til å
få det beste epileringsresultatet på alle kroppsdeler.

Ergonomisk håndtak med S-form

Epilatorens S-formede håndtak er ergonomisk oppbygd for å gi et gripevennlig
tak. Designet gjør epilatoren enkel å bruke og holde i, spesielt ved bruk på
kroppsdeler det er vanskelig å nå fram til.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Enkel i bruk
Trådløs
Håndtak
Våt og tørr bruk
Opti-light

Ja
Håndtak med S-form
Ja
Ja

Etui for enkel oppbevaring
Ja

Ytelse
Epileringssystem
Epilatorhode
Epileringsplater

Patentert epileringssystem
Ekstra bred
Keramiske plater

Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Pinsetthastighet 1
Pinsetthastighet 2
Antall pinsetter

15 V / 5,4 W
64 000 per minutt
70 400 per minutt
32

Drift
Batteritype

Litium-ion

opptil 40 minutter
1,5 times ladetid
Ja

Funksjoner
Hastighetsinnstillinger

Tilbehør
Veske
Rengjøringsbørste

Brukstid
Lading
Rask lading

2 innstillinger

Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

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

Ytre eske
Lengde
Bredde

27,80 cm
15,60 cm
data kan endres
2019, Mai 24

Satinelle Advanced
Høyde
Bruttovekt
EAN

20,00 cm
1,83 kg
18710103856181

Antall emballasjer

4

data kan endres
2019, Mai 24
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