
 

Епилатор за използване

на мокро и сухо

Satinelle Advanced

  За краката, тялото и лицето

5 аксесоара

Безжичен и акумулаторен

S-образна форма на дръжката

 

BRE630/00

Здраво захваща дори и фини косъмчета
Лесен за направление без усилия за дълготраен ефект

S-образната дръжка улеснява движението на епилатора по цялото тяло. Най-широката глава

с керамични дискове епилира близо до кожата, за да хване дори и най-фините косъмчета за

бърз и дълготраен резултат. За употреба при мокри и сухи условия с 5 аксесоара за

персонализиран ритуал за красота.

Лесно ползване без усилия

S-образна форма на дръжката за лесно маневриране върху всички зони на тялото

Използване на сухо и мокро във ваната или под душа

Уникалната лампичка гарантира, че няма да пропуснете фините косъмчета

Цялостни резултати

Епилираща глава от уникален керамичен материал за по-добро захващане

Изключително широка епилираща глава

Патентована епилираща система

Винаги използвайте под 90-градусов ъгъл за най-добро представяне

Персонализирани решения за ежедневните грижи за тялото

Приставки с грижа за тялото за персонализирани и удобни решения

Бръснеща глава и гребен за подстригване за гладко бръснене

Капаче за лицеви и чувствителни зони за отстраняване на нежелани косъмчета

Включва капаче за масажиране
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Акценти

S-образна форма на дръжката

Ергономичната дръжка е лесна за хващане и

управление за максимален контрол и оптимален

достъп до всички зони на тялото.

Оребрени микро керамични дискове

Нашата епилираща глава е уникална, тъй като е

изработена от здрав керамичен материал, който

захваща косъмчетата ефективно, като дори най-

фините косъмчета не могат да й се изплъзнат.

Изключително широка епилираща глава

Изключително широката епилираща глава покрива

повече кожа с всяко преминаване за по-бързо

обезкосмяване.

Патентована епилираща система

Всички епилатори на Philips имат уникална система,

при която дисковете повдигат и събират

прилепналите косми, като ги насочват към точката за

издърпване, за да се захванат здраво и да се

издърпат. В съчетание с уникалните кръгли керамични

дискове устройството епилира по-близо до кожата за

оптимални резултати и повече нежност.

За използване на сухо и мокро

За нежно и приятно използване под душ или в

банята, със захват против хлъзгане за употреба на

мокро и сухо.

Лампичка Opti-light

Уникалната лампичка гарантира, че няма да

пропуснете фините косъмчета за най-добри

резултати от епилирането за всички части на тялото.

Приставки с грижа за тялото

Приставките с грижа за тялото предоставят по-

персонализирани и по-удобни решения за

ежедневната грижа за тялото за обезкосмяване и

други.

90-градусов ъгъл

Philips Satinelle дава най-доброто представяне, когато

се използва под 90-градусов ъгъл.

Бръснеща глава и гребен за подстригване

Бръснещата глава осигурява гладко бръснене и повече

нежност в различните зони на тялото. Тя се доставя

заедно с гребен за подстригване за по-лесно

оформяне на бикини зоната ви.

Капаче за лицеви и чувствителни зони

За повече нежност към различните зони на тялото

епилаторът включва капаче за лицеви зони, с което

лесно се премахват нежеланите лицеви косми, както

и капаче за чувствителните зони на подмишниците и

бикини линията

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Бръснеща глава

Гребен за подстригване

Капаче за лицеви зони

Капаче за чувствителни зони

Капаче за масажиране

Калъф: Стандартен калъф

Четка за почистване

Лесна употреба

За употреба на мокро и сухо

Лампичка Opti-light

Безжични

Дръжка: S-образна дръжка

Представяне

Дискове за епилация: Керамични дискове

Епилираща система: Патентована епилираща система

Глава на епилатор: 30 мм

Характеристики

Настройки за скорост: 2 настройки

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за използване: до 40 минути

Зареждане: Бързо зареждане за 5 мин, Акумулаторна,

1,5 часа време за зареждане

Технически данни

Брой точки за захващане: 32

Брой дискове: 17

Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 960

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 1066

Напрежение: 15 V / 5,4 W
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