
 

Epilátor pro mokré
a suché holení

Satinelle Advanced

 
Na nohy, tělo a tvář

1 příslušenství

Bezšňůrový a dobíjecí

Rukojeť ve tvaru S

 

BRE610/00

Pevné uchopení i jemných chloupků
Snadné ovládání zaručuje dosažení dlouhodobých výsledků

bez námahy

Rukojeť ve tvaru S pomáhá s péčí po celém těle. Nejširší hlava s keramickými disky

provádí epilaci v těsné blízkosti pokožky, kde zvládne uchopit i jemné chloupky a

zaručuje tak rychlé a dlouhodobé výsledky. Mokré a suché použití s 1 kusem

příslušenství.

Snadné a bezproblémové používání

Rukojeť ve tvaru S pro snadnou pohyblivost po celém těle.

Mokré i suché používání též do vany nebo sprchy

Jedinečné světlo vám pomůže nevynechat ani jemné chloupky

Dokonalé výsledky

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Mimořádně široká epilační hlava

Patentovaný epilační systém

Pro dosažení nejlepších výsledků vždy používejte pod úhlem 90 stupňů

Nastavitelná zařízení pro pravidelnou péči o tělo

Hlavy pro péči o tělo pro pohodlí podle vlastních potřeb

Balení obsahuje masážní kryt
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Přednosti

Rukojeť ve tvaru S

Ergonomická rukojeť se snadno drží a výborně

se ovládá, takže bez problémů dosáhne po

celém těle.

Jemně profilované keramické disky

Jedinečnost naší epilační hlavy spočívá

v hrubém keramickém materiálu, který

chloupky uchopuje pevně, takže mu

nevyklouznou ani ty jemné.

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava pokryje

jedním pohybem větší část pokožky a tím

odstraňuje chloupky rychleji.

Patentovaný epilační systém

Všechny epilátory Philips jsou vybaveny

jedinečným systémem, v němž pinzety zvedají

a navádějí ležící chloupky k trhacímu ústrojí,

které je pevně uchopí a tahem uvolní. Ve

spojení s jedinečnými kulatými keramickými

disky tak epilace probíhá blíže k pokožce, což

pomáhá k optimálním výsledkům a větší

jemnosti.

Mokré a suché použití

Pro šetrné a pohodlné holení ve vaně nebo

sprše s protiskluzovou rukojetí pro optimální

mokré a suché použití.

Světlo Opti-light

Jedinečné světlo vám pomůže nevynechat ani

jemné chloupky a zajišťuje nejlepší výsledky

epilace po celém těle.

Hlavy pro péči o tělo

Hlavy pro péči o tělo umožní pohodlně

přizpůsobit vlastním potřebám pravidelnou péči

o vzhled, jako je odstraňování chloupků a další.

Masážní kryt

Masážní kryt zmírňuje podráždění při epilaci.

Úhel 90 stupňů

S epilátorem Philips Satinelle dosáhnete

nejlepších výsledků, budete-li ho používat pod

úhlem 90 stupňů.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.



Epilátor pro mokré a suché holení BRE610/00

Specifikace

Příslušenství

Masážní kryt: Ano

Pouzdro: Základní pouzdro

Čisticí kartáček: Ano

Snadné použití

Mokré a suché použití: Ano

Světlo Opti-light: Ano

Bezdrátová: Ano

Rukojeť: Rukojeť ve tvaru S

Výkon

Epilační disky: Keramické kotoučky

Epilační systém: Patentovaný epilační systém

Epilační hlava: 30 mm

Funkce

Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba používání: až 40 minut

Nabíjení: Rychlonabíjení: 5 minut, Nabíjecí,

Doba nabíjení: 1,5 hod

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 32

Počet kotoučků: 17

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 960

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 1066

Napětí: 15 V / 5,4 W
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