
 

„Wet & Dry“
epiliatorius

Satinelle Advanced

 
Kojoms, kūnui ir veidui

1 priedas

Belaidis ir įkraunamas

S formos rankena

 

BRE610/00

Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
Lengvas valdymas ir ilgai išliekantys rezultatai be pastangų

S formos rankena lengvai pasieksite visas kūno vietas. Plati galvutė su keraminiais

diskais epiliuoja prie pat odos ir suima net ir ploniausius plaukelius, todėl galėsite

mėgautis ilgai išliekančiu rezultatu. 1 priedas, drėgnas ir sausas naudojimas.

Lengvas naudojimas be pastangų

Su S formos rankena lengvai judėsite visomis kūno vietomis

Galite naudoti sausą arba sudrėkinę vonioje ar duše

Unikali lemputė neleis praleisti nei vieno net smulkiausio plaukelio

Nepriekaištingi rezultatai

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Patentuota epiliacijos sistema

Visada naudokite 90 laipsnių kampu geriausiam veikimui užtikrinti

Kasdienės kūno priežiūros sprendimai kiekvieno poreikiams

Kūno priežiūros galvutės kiekvieno poreikiams ir patogiai kūno priežiūrai

Pridedamas masažuojamasis antgalis



„Wet & Dry“ epiliatorius BRE610/00

Ypatybės

S formos rankena

Ergonomišką rankeną lengva laikyti ir

nukreipti, tad valdysite maksimaliai tiksliai ir

optimaliai pasieksite visas kūno vietas.

Grublėti keraminiai mikrodiskai

Unikali mūsų epiliatoriaus galvutė yra

pagaminta iš tvirtos keraminės medžiagos, kuri

padeda tvirtai suimti net smulkiausius

plaukelius.

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu

perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau

pašalinsite plaukus.

Patentuota epiliacijos sistema

Visuose mūsų „Philips“ epiliatoriuose

naudojama unikali sistema, kurioje pincetais

pakeliami ir surenkami sugulę plaukeliai, tada

jie nukreipiami į traukimo sritį, kad būtų tvirtai

suimti ir ištraukti. Kartu su unikaliais apskritais

keraminiais diskai šiuo prietaisu plaukeliai

suimami arčiau odos, todėl plaukeliai šalinami

optimaliai ir švelniai.

Naudoti ir sausai, ir drėgnai odai

Dėl neslidžios rankenos patogu naudoti

įprastai prausiantis duše ar vonioje – sausą ar

sudrėkinus.

Optinė šviesa

Unikali lemputė neleis praleisti nei vieno net

smulkiausio plaukelio, todėl pašalinsite visus

plaukelius bet kurioje kūno vietoje.

Kūno priežiūros galvutės

Kūno priežiūros galvutės leidžia kiekvienai

pasirinkti patogiausią būdą atliekant kasdienes

plaukų šalinimo ir kitas procedūras.

Masažuojamasis antgalis

Masažuojamasis antgalis palengvina

epiliaciją.

90 laipsnių kampas

„Philips Satinelle“ epiliatorius nepriekaištingai

veikia naudojamas 90 laipsnių kampu.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

Masažuojamasis antgalis

Krepšelis: Įprastas krepšelis

Valymo šepetys

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas

Optinė šviesa

Belaidė

Rankenėlė: S formos rankena

„Performance“

Epiliavimo diskai: Keraminiai diskai

Epiliacijos sistema: Patentuota epiliacijos

sistema

Epiliatoriaus galvutė: 30 mm

Savybės

Greičio nustatymai: 2 nustatymai

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: iki 40 minučių

Įkrovimas: 5 min. greitasis įkrovimas,

Pakartotinai įkraunama, 1,5 val. įkrovimo laikas

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 32

Diskų skaičius: 17

Traukimas/kitas greitis 1: 960

Traukimas/kitas greitis 2: 1066

Įtampa: 15 V / 5,4 W
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