
 

Wet & Dry -
epilaattori

Satinelle Advanced

 
Jaloille, vartalolle ja kasvoille

1 lisävaruste

Johdoton ja ladattava

S-mallinen runko

 

BRE610/00

Tarttuu tiukasti jopa hentoihin ihokarvoihin
Helppo ohjaus takaa vaivattoman, pitkäkestoisen

lopputuloksen

S-mallinen runko helpottaa käsittelyä kaikkialla vartalolla. Keraamisilla levyillä

varustettu levein pää epiloi läheltä ihoa, joten se poistaa jopa hennot ihokarvat

nopeasti. Saat sileän ihon pitkäksi aikaa. Laitetta voi käyttää sekä märällä että

kuivalla iholla, ja siinä on yksi lisävaruste.

Helppo ja vaivaton käyttää

S-mallinen runko helpottaa laitteen käsittelyä

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Ainutlaatuisen valon ansiosta poistat myös hennot karvat

Tarkka lopputulos

Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman

otteen karvasta

Erittäin leveä epilointipää

Patentoitu epilointijärjestelmä

90 asteen käyttökulma takaa parhaan lopputuloksen

Omiin kauneudenhoitorutiineihin sopivat ratkaisut

Vartalolle tarkoitetut epilointipäät yksilölliseen ja kätevään kauneudenhoitoon

Mukana hierontasuojus
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Kohokohdat

S-mallinen runko

Ergonominen runko mahdollistaa tarkan

ohjaamisen sekä luonnolliset ja täsmälliset

liikkeet. Ulotut entistä paremmin käsittelemään

koko kehoa.

Mikroharjakkeiset keraamiset levyt

Koska epilointipää on valmistettu karheasta

keraamisesta materiaalista, se tarttuu karvaan

lujasti eivätkä hennotkaan karvat luiskahda

pois sen otteesta.

Erittäin leveä epilointipää

Erittäin leveä epilointipää käsittelee

suuremman ihoalueen kerrallaan, joten

karvanpoisto on nopeaa ja tehokasta.

Patentoitu epilointijärjestelmä

Kaikissa Philipsin epilaattoreissa on

ainutlaatuinen järjestelmä, joka nostaa ja

kokoaa ihonmyötäiset karvat, tarttuu niihin

lujasti ja pingottaa ne irti ihosta. Koska

epilointipäässä on ainutlaatuiset keraamiset

levyt, karvat epiloidaan läheltä ihoa, ja tulos

on optimaalinen ja hellävarainen.

Kuivaan ja märkään käyttöön

Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva-

että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai

kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Opti-light-valo

Ainutlaatuisen valon ansiosta poistat myös

hennot karvat, ja epiloinnin tulos on tarkka

koko vartalolla.

Vartalolle tarkoitetut epilointipäät

Naisille tarkoitetut vartalon epilointipäät ovat

yksilöllinen ja kätevä kauneudenhoitoratkaisu

ihokarvojen poistoon.

Hierontasuojus

Hierontasuojus vähentää epiloinnin

ihoärsytystä.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hierontasuojus

Pussi: Perusmallinen pussi

Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Opti-light-valo

Johdoton

Kahva: S-mallinen runko

Suorituskyky

Epilointilevyt: Keraamiset levyt

Epilointijärjestelmä: Patentoitu

epilointijärjestelmä

Epilointipää: 30 mm

Ominaisuudet

Nopeusasetukset: 2 asetusta

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Lataaminen: 5 minuutin pikalataus, ladattava,

1,5 tunnin latausaika

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 32

Levyjen määrä: 17

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 960

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 1066

Jännite: 15 V / 5,4 W
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