
 

Epilator umed şi
uscat

Satinelle Advanced

 
Pentru picioare, corp şi faţă

5 accesorii

Fără fir şi reîncărcabilă

Mâner în formă de S

 

BRE630/00

Prinde cu fermitate chiar şi firele de păr mici
Uşor de manevrat, pentru rezultate de durată şi fără efort

Mânerul în formă de S te ajută să controlezi aparatul pe toată suprafaţa corpului.

Cel mai lat capăt cu discuri ceramice epilează aproape de piele, pentru a prinde

chiar şi firele subţiri, pentru rezultate rapide şi de durată. Utilizare uscată sau

umedă cu 5 accesorii, pentru rutină de înfrumuseţare personalizată.

Utilizare facilă şi fără efort

Mâner în formă de S pentru manevrare uşoară pe toate zonele corpului

Ultilizare umedă şi uscată

Lumina unică te ajută să nu ratezi firele subţiri

Rezultate eficiente

Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Cap de epilare extralat

Sistem de epilare patentat

Foloseşte întotdeauna la un unghi de 90 grade pentru performanţă optimă

Soluţii personalizate de rutină corporală

Capete pentru îngrijire corporală, pentru soluţii personalizate şi convenabile

Cap de radere şi pieptene pentru tuns, pentru o radere precisă

Accesoriu pentru faţă şi zonele delicate, pentru îndepărtarea firelor de păr nedorite

Include accesoriu pentru masaj



Epilator umed şi uscat BRE630/00

Repere

Mâner în formă de S

Mânerul ergonomic este uşor de ţinut şi

manevrat pentru control maxim şi acoperire

optimă a tuturor zonelor corpului.

Discuri ceramice cu micro-striaţii

Capul de epilare este unic deoarece este

fabricat dintr-un material ceramic dur, care

prinde ferm firele de păr. Nici măcar firele

subţiri nu vor aluneca.

Cap de epilare extralat

Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai

mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea

mai rapidă a părului.

Sistem de epilare patentat

Toate epilatoarele noastre Philips au un sistem

unic prin care lamele ridică şi adună firele de

păr orizontale, le ghidează către punctul de

tragere, le prind ferm şi apoi le smulg. În

combinaţie cu discurile ceramice unice,

epilează mai fin, pentru rezultate optime şi mai

multă delicateţe.

Utilizare umedă şi uscată

Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau

în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru

utilizare optimă umedă sau uscată.

Opti-light

Lumina unică te ajută să nu ratezi firele subţiri,

pentru rezultate de epilare optime pe toate

zonele corpului.

Capete pentru îngrijire corporală

Capetele pentru îngrijire personală vor aduce

soluţii mai personalizate şi convenabile rutinei

ei individuale de îndepărtare a părului şi mai

departe.

Unghi de 90 grade

Philips Satinelle îţi va oferi întotdeauna

performanţă optimă atunci când este utilizat la

un unghi de 90 grade.

Cap de radere şi pieptene pentru tuns

Capul de radere oferă o radere precisă şi mai

multă delicateţe în diferitele zone ale corpului.

Este dotat cu pieptene pentru tuns pentru a-ţi

stiliza zona inghinală.

Accesoriu pentru faţă şi zone delicate

Pentru mai multă delicateţe în diferitele zone

ale corpului, include un accesoriu pentru faţă

pentru îndepărtarea uşoară a firelor de păr

nedorite şi un accesoriu pentru zonele delicate

pentru părul din zonala axială şi cea inghinală.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Accesorii

Cap de ras

Piepteni pentru tuns

Accesoriu pentru faţă

Accesoriu pentru zonele delicate

Capac pentru masaj

Husă: Husă de bază

Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Utilizare umedă şi uscată

Opti-light

Fără fir

Mâner: Mâner în formă de S

Performanţă

Discuri pentru epilare: Discuri ceramice

Sistem de epilare: Sistem de epilare patentat

Cap de epilare: 30 mm

Caracteristici

Setări de viteză: 2 setări

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Timp de utilizare: până la 40 de minute

Încărcare: încărcare rapidă în 5 min,

Reîncărcabilă, 1,5 ore timp de încărcare

Specificaţii tehnice

Număr de puncte de prindere: 32

Număr de discuri: 17

Trageri/secundă la viteza 1: 960

Trageri/secundă la viteza 2: 1066

Tensiune: 15 V/5,4 W
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