
 

Depiladora Wet &
Dry

Satinelle Advanced

 
Para pernas, corpo e rosto

1 acessório

Sem cabo e recarregável

Design em forma de S

 

BRE610/00

Agarra firmemente até os pêlos finos
Fácil de manusear para resultados duradouros sem esforço

A pega em forma de S ajuda-a no manuseamento por todo o corpo. A cabeça

mais ampla com discos em cerâmica depila junto à pele, agarrando até os pêlos

mais finos para resultados rápidos e duradouros. Utilização a húmido e a seco

com 1 acessório.

Utilização simples e sem esforço

Pega em forma de S para manuseamento fácil em todas as zonas do corpo

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche

Luz exclusiva permite ver os pêlos mais finos

Resultados cuidados

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação extra larga

Sistema de depilação patenteado

Utilize sempre um ângulo de 90 graus para obter o melhor resultado

Soluções personalizadas para rotinas corporais

Cabeças de cuidado corporal para soluções personalizadas e práticas

Inclui acessório de massagem
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Destaques

Design em forma de S

A pega ergonómica é fácil de segurar e de

utilizar para um controlo máximo e um alcance

ideal em todas as zonas do corpo.

Discos em cerâmica com micro-nervuras

A nossa cabeça de depilação é a única

fabricada em cerâmica áspera e que agarra os

pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais

pele em cada passagem para uma remoção de

pêlos mais rápida.

Sistema de depilação patenteado

Todas as nossas depiladoras Philips têm um

sistema único composto por pinças que

levantam e juntam os pelos encostados à

pele, conduzem-nos para o ponto de arranque

que agarra e puxa os pêlos firmemente. Com

os discos em cerâmica redondos, a depilação

ocorre mais junto à pele de forma delicada,

para obter os melhores resultados.

Wet & Dry

Para uma utilização suave e confortável

durante o duche ou banho. Pega antideslizante

para um manuseamento perfeito a húmido e a

seco.

Acessório com luz

Com a luz exclusiva para ver os pelos mais

finos, obtenha os melhores resultados de

depilação em todo o corpo.

Cabeças para cuidado corporal

As cabeças de cuidado corporal oferecem

soluções personalizadas e práticas para as

rotinas de beleza individuais, na remoção de

pêlos e muito mais.

Acessório de massagem

O acessório de massagem atenua a

sensibilidade durante a depilação

Ângulo de 90 graus

A Philips Satinelle proporcionar-lhe-á um

melhor desempenho quando utilizada a um

ângulo de 90 graus.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Acessório de massagem

Bolsa: Bolsa

Escova de limpeza

Fácil de utilizar

Utilização a húmido e a seco

Acessório com luz

Sem cabo

Pega: Pega em forma de S

Performance

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Sistema de depilação: Sistema de depilação

patenteado

Cabeça de depilação: 30 mm

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

Potência

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Tempo de utilização: até 40 minutos

Carregamento: Carga rápida de 5 minutos,

Recarregável, 1,5 horas de carregamento

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 32

Número de discos: 17

Puxar/velocidade em segundos 1: 960

Puxar/velocidade em segundos 2: 1066

Voltagem: 15 V / 5,4 W
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