
 

Depilador
seco/molhado

Satinelle Advanced

 
Para pernas, corpo e rosto

1 acessório

Sem fio e recarregável

Design do cabo em formato de
S

 

BRE610/00

Pega firmemente até cabelos finos
Fácil de usar para obter resultados duradouros e práticos

O cabo em formato de S ajuda a guiar por todo o corpo. A cabeça mais larga com

discos de cerâmica depila rente à pele para puxar até mesmo os pelos mais finos

para ter resultados rápidos e duradouros. Uso a seco ou molhado com 1

acessório.

Uso fácil e prático

Cabo em formato de S para fácil manuseio em todas as regiões do corpo

Uso seco/molhado na banheira ou no chuveiro

Luz exclusiva para que você veja pelos finos

Resultado perfeito

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o

manuseio

Cabeça depil. extralarga

Sistema de depilação patenteado

Sempre utilize-o no ângulo de 90º para obter o melhor desempenho

Soluções personalizadas para a rotina corporal

Cabeças para cuidados com o corpo para soluções personalizadas e práticas

Inclui capa massageadora



Depilador seco/molhado BRE610/00

Destaques

Design do cabo em formato de S

O cabo ergonômico é fácil de segurar e de

manusear para obter o máximo de controle e

maior alcance em todas as regiões do corpo.

Discos de cerâmica com micro estrias

A nossa cabeça do depilador é exclusiva por

ser feita com material em cerâmica resistente

que puxa os pelos com firmeza, até mesmo os

pelos finos não escorregam da sua pegada

perfeita.

Cabeça depil. extralarga

A cabeça de depilação extra-larga garante a

remoção dos pelos em áreas maiores e de

forma mais rápida.

Sistema de depilação patenteado

Todos os nossos depiladores Philips têm um

sistema exclusivo em que as pinças levantam

e pegam os pelos rentes à pele, leva-os para o

local onde devem ser firmemente puxados.

Juntamente com os discos de cerâmica

redondos e exclusivos, ele depila mais rente à

pele para obter os melhores resultados e obter

mais suavidade.

Uso a seco ou molhado

Para uso suave e confortável no chuveiro ou na

banheira com cabo antideslizante para uso

perfeito seco/molhado.

Opti-light

Luz exclusiva para que você veja pelos finos e

tenha melhores resultados de depilação em

todas as partes do corpo.

Cabeças para cuidados com o corpo

Cabeças para cuidados com o corpo para

soluções personalizadas e práticas para ajudar

na rotina de beleza para remoção de pelos e

muito mais.

Massageador

A capa massageadora diminui a sensação da

depilação.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Acessórios

Massageador

Estojo: Estojo básico

Escova de limpeza

Fácil de usar

Uso seco e molhado

Opti-light

Sem fio

Alça: Cabo em formato de S

Desempenho

Discos de depilação: Discos de cerâmica

Sistema de depilação: Sistema de depilação

patenteado

Cabeça depiladora: 30 mm

Recursos

Ajustes de velocidade: 2 ajustes

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de uso: até 40 minutos

Carregamento: Carregamento rápido em 5

minutos, Recarregável, 1,5 horas de recarga

Especificações técnicas

Número de pontos de retirada: 32

Número de discos: 17

Pinçadas/segundo na velocidade 1: 960

Pinçadas/segundo na velocidade 2: 1066

Voltagem: 15 V/5,4 W
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