
 

Depilator do użytku
na sucho i na mokro

Satinelle Advanced

 
Do nóg, ciała i twarzy

1 akcesorium

Zasilanie akumulatorowe

Ergonomiczny uchwyt

 

BRE610/00

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków
Łatwe użytkowanie ułatwiające uzyskanie długotrwałych

efektów

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt ułatwia przesuwanie urządzenia po skórze.

Najszersza głowica z dyskami ceramicznymi depiluje blisko skóry, wychwytując

nawet drobne włoski i zapewniając szybkie i długotrwałe efekty. Z urządzenia

wyposażonego w 1 akcesorium można korzystać na mokro i na sucho.

Użytkowanie bez wysiłku

Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt umożliwiający łatwe manewrowanie na

wszystkich partiach ciała

Można używać na sucho i na mokro, pod prysznicem lub w wannie

Wyjątkowa lampka ułatwia wychwycenie drobnych włosków

Dokładne efekty

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy

chwyt

Bardzo szeroka głowica depilatora

Opatentowany system depilacji

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, zawsze przykładaj urządzenie pod kątem 90°

Rozwiązania umożliwiające spersonalizowaną pielęgnację

Głowice do pielęgnacji ciała stanowią spersonalizowane i wygodne rozwiązanie

Urządzenie jest wyposażone w system masujący
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Zalety

Ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny do

trzymania i manewrowania, co zapewnia

maksymalną kontrolę i umożliwia optymalne

dotarcie do wszystkich partii ciała.

Dyski ceramiczne z mikrokrawędziami

Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa,

ponieważ została wykonana z twardego

materiału ceramicznego, który zapewnia

mocny chwyt — nie wyślizgną się nawet

drobne włoski.

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje

większą powierzchnię skóry przy każdym

ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie

włosków.

Opatentowany system depilacji

Wszystkie depilatory firmy Philips są

wyposażone w wyjątkowy system — pęseta

unosi i zbiera przylegające włosy oraz

prowadzi je do punktu wyrywania, w którym

zostają usunięte. W połączeniu z wyjątkowymi,

okrągłymi dyskami ceramicznymi zapewnia

depilację blisko skóry, co daje optymalne

efekty przy większej delikatności.

Do użytku na mokro i na sucho

Dzięki specjalnemu uchwytowi

antypoślizgowemu urządzenia można używać

w optymalny sposób na sucho i na mokro —

podczas codziennej kąpieli pod prysznicem lub

w wannie.

Lampka Opti-light

Wyjątkowa lampka ułatwia wychwycenie

drobnych włosków, co zapewnia uzyskanie

doskonałych efektów depilacji na całym ciele.

Głowice do pielęgnacji ciała

Głowice do pielęgnacji ciała to bardziej

spersonalizowane i wygodniejsze rozwiązanie

w zakresie depilacji i nie tylko.

System masujący

System masujący łagodzi uczucie dyskomfortu

podczas depilacji.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

System masujący

Pokrowiec: Standardowe etui

Szczoteczka do czyszczenia

Łatwa obsługa

Możliwość używania na mokro i na sucho

Lampka Opti-light

Sieć bezprzewodowa

Uchwyt: Wyprofilowany uchwyt

Wydajność

Dyski depilujące: Dyski ceramiczne

System depilacji: Opatentowany system

depilacji

Głowica depilująca: 30 mm

Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas używania: do 40 minut

Ładowanie: Szybkie ładowanie w ciągu 5 min,

Możliwość powtórnego ładowania, Czas

ładowania: 1,5 godz.

Dane techniczne

Liczba punktów chwytania włosków: 32

Liczba dysków: 17

Liczba czynności wyrywania/sekundę 1: 960

Liczba czynności wyrywania/sekundę 2: 1066

Napięcie: 15 V/5,4 W
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