
 

Epilátor pro mokré
a suché holení

Satinelle Advanced

 
Na nohy a tělo

Keramické disky uchopí i jemné
chloupky

Rukojeť ve tvaru S

+3 kusy příslušenství

 

BRE620/00 Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších

chloupků

2 možnosti odstranění chloupků

Náš nejrychlejší epilátor využívá jedinečné keramické disky, které se otáčí rychleji

než kdy dříve a pevně uchopí i jemné a krátké chloupky. Užijte si saténově hladkou

pokožku, která vydrží celé týdny, a vyzkoušejte metody odstranění chloupků šité

na míru pro ošetření různých oblastí těla.

Výjimečné výsledky

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Mimořádně široká epilační hlava

Snadné a bezproblémové používání

První epilátor s rukojetí ve tvaru S

Bezdrátové mokré i suché holení je ideální do vany nebo sprchy

Světlo Opti-light pomáhá najít a odstranit i ty nejméně přístupné chloupky

Přizpůsobené možnosti péče o tělo

Holicí hlava a zastřihovací hřeben pro hladké oholení

Balení obsahuje masážní kryt



Epilátor pro mokré a suché holení BRE620/00

Přednosti

Naše dosud nejrychlejší epilace

Naše epilační hlavice je jedinečná díky

tvarovanému keramickému povrchu, který

jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky

a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem.

Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min),

nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než

kdy dříve.

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava pokryje

jedním pohybem větší část pokožky a tím

odstraňuje chloupky rychleji.

Ergonomická rukojeť ve tvaru S

Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno

ovládá a dosáhne po celém těle díky

přirozenému, přesnému pohybu.

Bezdrátové mokré i suché použití

Díky konstrukci s protiskluzovou rukojetí je

ideální pro použití s vodou. Umožňuje

pohodlnější, šetrnější oholení ve vaně nebo ve

sprše. Pro větší pohodlí jej můžete použít také

bezdrátově.

Světlo Opti-light

Světlo Opti-light pomáhá najít a odstranit i ty

nejméně přístupné chloupky

Holicí hlava a zastřihovací hřeben

Holicí hlava nabízí hladké oholení a větší

šetrnost pro různé části těla. Je dodávána se

zastřihovacím hřebenem pro úpravu oblasti

bikin.

Masážní kryt

Masážní kryt zmírňuje podráždění při epilaci.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Příslušenství

Holicí hlava: Ano

Zastřihovací hřeben: Ano

Masážní kryt: Ano

Pouzdro: Základní pouzdro

Čisticí kartáček: Ano

Snadné použití

Mokré a suché použití: Ano

Světlo Opti-light: Ano

Bezdrátová: Ano

Rukojeť: Rukojeť ve tvaru S

Výkon

Epilační disky: Keramické kotoučky

Epilační systém: Patentovaný epilační systém

Epilační hlava: Mimořádně široký

Funkce

Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba používání: až 40 minut

Nabíjení: Nabíjecí, Doba nabíjení: 1,5 hod

Rychlé nabíjení: Ano

Technické údaje

Počet kotoučků: 17

Napětí: 15 V / 5,4 W

Počet pinzet: 32

Počet vytržení, rychlost 1: 64 000 za minutu

Počet vytržení, rychlost 2: 70 400 za minutu
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