
 

Effektiv hårfjerning
fra roden

Satinelle Advanced

 
Fanger selv korte og fine hårstrå

Markedets bedste
epilatorhoved, 42mm

Ledningsfri

5 ekstra tilbehørsdele til mange
formål

 

BRE630/00
Fjerner effektivt selv korte, fine hårstrå
Nem styring giver effektive, langvarige resultater

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvækst ved roden, både i ansigtet og på

kroppen. Det ekstra brede epileringshoved har keramiske pincetplader med

mikroskopiske riller, der opfanger selv fine, korte hårstrå (0,5 mm). Det ergonomisk

S-formede håndtag giver et perfekt greb, også når du bruger epilatoren under

bruseren. Satinelle Advanced BRE630 har fem tilbehørsdele, som er tilpasset til

kropspleje, bl.a. et tilbehør til epilering i ansigtet og på følsomme områder samt et

barberhoved og en trimmekam.

Nem og effektiv brug

S-formet håndtag, der gør det nemt at komme rundt på hele kroppen

Anvend epilatoren under bruseren for en ekstra skånsom behandling

Unikt lys sikrer, at du ikke overser fine hår

Grundige resultater

Epilatoren har keramiske pincetplader med mikroskopiske riller

Ekstrabredt epileringshoved

Patenteret epileringssystem, som fjerner selv korte hårstrå

Bør altid anvendes ved en vinkel på 90 grader for at opnå det bedste resultat

Løsninger til personlige kropsplejerutiner

Ekstra tilbehør til epilatoren

Barberhoved og trimmekam

Tilbehør til ansigt og sarte områder

Tilbehør for en skånsom epilering
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Vigtigste nyheder

S-formet håndtagsdesign

Det ergonomiske håndtag er nemt at holde og

styre for at få maksimal kontrol og optimal

rækkevidde på hele kroppen.

Keramiske skiver med mikroriller

Unikt epileringshoved i et grebsvenligt design

med keramisk materiale, som fanger selv de

fineste hårstrå, og som føles blødt mod huden.

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud

med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.

Patenteret epileringssystem

Philips Satinelle løfter selv korte og fine hårstrå

til en optimal position for at kunne fanges af

epilatorens pincetplader. Det grebsvenlige

materiale og de runde keramiske skiver epilerer

tæt ved huden for et skånsomt og meget

effektivt resultat.

Våd & tør brug

Philips Satinelle kan anvendes under bruseren

for en ekstra skånsom behandling, da det

varme vand dæmper et eventuelt ubehag ved

epileringen. Philips Satinelle har et

specialtilpasset greb for optimal brug på såvel

våd som tør hud.

Opti-light

Unikt lys sikrer, at du ikke overser fine hår, og at

du opnår det bedste epileringsresultat over

hele kroppen.

Kropsplejehoveder

Til alle Satinelles epilatorer medfølger der

tilbehør, som er tilpasset til forskellige områder

på kroppen, og som giver en mere effektiv

behandling. Vælg den model, der passer bedst

til dine behov!

90 graders vinkel

Philips Satinelle giver dig altid det bedste

resultat, når den anvendes i en vinkel på 90

grader.

Skærhoved og trimmekam

Inkluderer et barberhoved og en trimmekam,

som gør det muligt at fjerne hår på de områder,

du ikke ønsker at epilere.

Hætte til ansigtsområdet og følsomme

områder

Tilbehøret afgrænser epileringsfladen, så du

lettere kan epilere mindre områder, f.eks.

overlæbe, armhule eller bikiniområdet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tilbehør

Skær

Trimmerkam

Hætte til ansigtsområdet

Hætte til følsomme områder

Massagehætte

Etui: Etui, grundmodel

Rensebørste

Brugervenlig

Våd og tør brug

Opti-light

Ledningsfri

Håndgreb: S-formet håndtag

Performance

Epileringsskiver: Keramiske skiver

Epileringssystem: Patenteret epileringssystem

Epileringshoved: 30 mm

Funktioner

Hastighedsindstillinger: 2 indstillinger

Strøm

Batteritype: Litiumion

Brugstid: op til 40 minutter

Opladning: Lynopladning på 5 min.,

Genopladelig, 1,5 times opladningstid

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 32

Antal pincetskiver: 17

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 960

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 1066

Spænding: 15 V / 5,4 W
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