
 

 

Philips Satinelle Advanced
nedves és száraz epilátor

Láb-, test- és arcszőrtelenítő
5 tartozék
Vezeték nélküli, akkumulátoros
S alakú markolatkialakítás
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ég a finom szőrszálakat is erősen megragadja
nnyen irányítható az erőfeszítés nélküli, tartós eredmények érdekében

 S alakú fogantyú segíti az irányítást a test egész területén. A kerámiatárcsákkal rendelkező széles 
 a bőrhöz közeli, puha szőrszálakat is megragadja a gyors és hosszan tartó eredmény érdekében. 
dves és száraz borotválkozás 5 kiegészítővel a személyre szabott, szőrtelenítési szokásokért.

Egyszerű és problémamentes használat
• S-alakú markolat a könnyű kezelhetőségért a test teljes felületén
• Nedves és száraz opció: fürdés vagy zuhanyozás közben is használható
• Az egyedi világításnak köszönhetően a puha szőrszálakat is megtalálja

Alapos eredmények
• Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében
• Rendkívül széles epilálófej
• Szabadalmaztatott epilálórendszer
• A legjobb teljesítmény érdekében mindig 90 fokos szögben használja

Személyre szabott, szőrtelenítési megoldások
• Testszőrtelenítő borotvafejek a személyre szabott és kényelmes megoldások érdekében
• Formázófésűvel ellátott borotvafej az alapos borotválás érdekében
• Archoz és érzékeny területekhez való sapka a nem kívánt szőrszálak eltávolításához
• Masszírozósapkával



 S alakú markolatkialakítás

Az ergonomikus markolat kézre áll és könnyen 
mozgatható a maximális irányíthatóság és a 
testrészek optimális elérése érdekében.

Mikrobarázdált kerámiatárcsák

Ez az epilálófej egyedülálló a kemény kerámia 
anyagának köszönhetően, amely erősen 
megragadja a szőrszálakat, és még a puha 
szőrszálakat se engedi kicsúszni.

Rendkívül széles epilálófej

A rendkívül széles epilálófej nagyobb 
bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé 
téve a gyorsabb szőrtelenítést.

Szabadalmaztatott epilálórendszer

A Philips epilátorok egyedülálló rendszerében 
a csipeszek felemelik és megfogják a fekvő 
szőrszálakat, majd a húzási pontba irányítva 
erősen megragadják és kihúzzák őket. Az 
egyedülálló lekerekített kerámiatárcsák a 
bőrhöz közeli szőrszálakat is megragadják az 
optimális eredmény és nagyobb fokú 
kíméletesség érdekében.

Nedves és száraz használat

A zuhanyzás vagy fürdés közbeni gyengéd és 
kényelmes használathoz csúszásgátló 
markolattal rendelkezik, ezáltal optimális 
eszköz a nedves és száraz használatra.

Opti-light

Az egyedi világításnak köszönhetően a puha 
szőrszálakat is megtalálja, így tökéletes epilálást 
biztosít az egész testen.

Testszőrtelenítő borotvafejek
A testszőrtelenítő borotvafejek személyre 
szabottabb és kényelmesebb megoldásokat 
biztosítanak a nők egyéni szőrtelenítési és 
egyéb szokásaikhoz.

90 fokos szög

A Philips Satinelle epilátor 90 fokos szögben 
használva biztosítja a legjobb eredményt.

Borotvafej és formázófésű

A borotvafej lehetővé teszi az alapos 
borotválást, és nagyobb fokú kíméletességet 
biztosít a különböző testrészeken. A 
borotvafejhez hozzátartozik egy formázófésű 
is, amely segít a bikiniterület formázásában.

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips Green 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
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Tartozékok
• Borotvafej
• Fésűtartozék
• Archoz való szűkítőfej
• Érzékeny területekhez való szűkítőfej
• Masszírozó kiegészítő
• Védőtok: Hordtáska
• Tisztítókefe

Egyszerű használat
• Nedves és száraz használatra egyaránt
• Opti-light
• Vezeték nélküli
• Markolat: S alakú markolat

Teljesítmény
• Epilálótárcsák: Kerámiatárcsák

• Epilálórendszer: Szabadalmaztatott epilálórendszer
• Epilálófej: 30 mm

Jellemzők
• Sebesség beállítások: 2 beállítás

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Lítium-ion
• Használati idő: akár 40 perc
• Töltés: 5 perces gyors töltés, Újratölthető, 1,5 óra 

töltési idő

Műszaki adatok
• Érintkezési pontok száma: 32
• Tárcsaszám: 17
• Másodpercenkénti műveletszám 1: 960
• Másodpercenkénti műveletszám 2: 1066
• Feszültség: 15 V / 5,4 W
•
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