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Bacaklar, vücut ve yüz için

1 aksesuar

Kablosuz ve şarj edilebilir

S şekilli gövde tasarımı

 

BRE610/00

İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
Zahmetsiz uzun süreli sonuçlar için kolay kullanım

S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli

sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın

epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru

kullanım olanağı sunar.

Kolay ve zahmetsiz kullanım

Tüm vücut bölgelerinde kolay hareket kabiliyeti için S şekilli gövde

Banyoda veya duşta ıslak ve kuru kullanım

Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önler

Mükemmel sonuçlar

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon

başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı

Patentli epilasyon sistemi

En iyi performans için her zaman 90 derecelik açıyla kullanın

Kişisel vücut bakım çözümleri

Kişisel bakım ihtiyaçlarınıza göre ve kullanışlı çözümler özel üretilmiş vücut bakım

başlıkları

Masaj başlığı dahildir
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Özellikler

S şekilli gövde tasarımı

Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde

maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay

kavrama ve kullanım sağlar.

Mikro oluklu seramik diskler

Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca

tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını

önleyen dayanıklı seramik malzemeden

yapılmıştır.

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı

almak için her harekette daha geniş bir

bölgeye epilasyon yapar.

Patentli epilasyon sistemi

Tüm Philips epilatörlerimizdeki eşsiz disk

sistemi, önce tüyleri altından kaldırarak çekiş

noktasına yönlendirir ve sıkıca kavrayarak

kökünden çekilmesini sağlar. Mükemmel sonuç

ve daha hassas epilasyon için ise benzersiz

yuvarlak seramik diskler cilde yakın epilasyon

yapar.

Islak ve kuru kullanım

En iyi ıslak ve kuru kullanım için kaymayan

tutma yeriyle duşta veya banyoda hassas ve

rahat kullanım olanağı.

Opti-light

Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını

önleyerek vücudun tüm bölgelerinde en iyi

epilasyon sonuçlarına ulaşmanızı sağlar.

Vücut bakım başlıkları

Vücut bakım başlıkları, kullanıcının tüy alma

işlemini ve daha fazlasını içeren kişisel

güzellik rutinine yönelik daha kişiselleştirilmiş

ve kullanışlı çözümler sunar.

Masaj başlığı

Masaj başlığı epilasyon hissini azaltır.

90 derecelik açı

Philips Satinelle, 90 derecelik açıyla

kullanıldığında her zaman en iyi performansı

verir.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Masaj başlığı

Kese: Sade tasarımlı kese

Temizleme fırçası

Kolay kullanım

Islak ve kuru kullanım

Opti-light

Kablosuz

Gövde: S şekilli gövde tasarımı

Performans

Epilasyon diskleri: Seramik diskler

Epilasyon sistemi: Patentli epilasyon sistemi

Epilatör başlığı: 30 mm

Özellikler

Hız ayarları: 2 ayar

Güç

Pil Tipi: Lityum-iyon

Kullanım süresi: 40 dakikaya kadar

Şarj: 5 dakika hızlı şarj, Şarj edilebilir, 1,5 saat

şarj etme süresi

Teknik spesifikasyonlar

Yakalama noktası sayısı: 32

Disk sayısı: 17

Çekme hareketi/saniye hız 1: 960

Çekme hareketi/saniye hız 2: 1066

Gerilim: 15 V/5,4 W
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