
 

„Wet & Dry“
epiliatorius

Satinelle Advanced

 
Kojoms ir kūnui

Sugriebia smulkius plaukelius

S formos rankena

+ 3 priedai

 

BRE620/00

Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija

2 plaukelių šalinimo būdai

Mūsų pačiame greičiausiame epiliatoriuje įtaisyti unikalūs keraminiai diskai, kurie

sukasi didesniu greičiu nei kada nors anksčiau ir tvirtai sugriebia smulkius ir

trumpus plaukelius. Ištisas savaites mėgaukitės švelnia it šilkas oda ir šalinkite

kūno plaukelius jums tinkamais plaukelių šalinimo būdais.

Išskirtiniai rezultatai

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Lengvas naudojimas be pastangų

Pirmasis epiliatorius su S formos rankena

Drėgnam ir sausam skutimuisi vonioje ar duše neįjungus į elektros tinklą

Optinė šviesa padeda pamatyti ir pašalinti net sunkiai pastebimus plaukelius

Individuali kūno priežiūra

Skutimo galvutė ir kirpimo šukos – nuskusite labai arti

Pridedamas masažuojamasis antgalis



„Wet & Dry“ epiliatorius BRE620/00

Ypatybės

Mūsų visų laikų greičiausia epiliacija

Mūsų epiliatoriaus galvutė yra unikali, nes turi

tekstūrinį keraminį paviršių, kuris švelniai

ištraukia smulkiausius plaukelius, net tuos,

kurie 4 kartus trumpesni nei turėtų būti šalinant

vašku. Dabar diskas sukasi greičiau nei kada

nors anksčiau (2 200 aps./min.) ir plaukeliai

pašalinami greičiausiai.

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu

perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau

pašalinsite plaukus.

Ergonomiška S formos rankena

Ergonomiška S formos rankena lengva

prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais

judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno

vietą.

Drėgnam ir sausam skutimuisi neįjungus į

elektros tinklą

Su neslidžia rankena, puikiai tinka naudoti

vandenyje. Patogesnis, švelnesnis skutimasis

duše ar vonioje. Kad būtų patogiausia, galite

naudoti be laido.

Optinė šviesa

Optinė šviesa padeda pamatyti ir pašalinti net

sunkiai pastebimus plaukelius

Skutimo galvutė ir kirpimo šukos

Su šia skutimo galvute skirtingose kūno vietose

skusite arti odos ir švelniau. Ji turi kirpimo

šukas, su kuriomis suformuosite bikinio zoną.

Masažuojamasis antgalis

Masažuojamasis antgalis palengvina

epiliaciją.

„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

Skutimo galvutė

Kirpimo šukos

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: Itin platus

Savybės

Greičio nustatymai: 2 nustatymai

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: iki 40 minučių

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama, 1,5 val.

įkrovimo laikas

Greitas įkrovimas

Techniniai duomenys

Diskų skaičius: 17

Įtampa: 15 V / 5,4 W

Pincetų skaičius: 32

1 pešiojimo greitis: 64 000 per minutę

2 pešiojimo greitis: 70 400 per minutę
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