
 

Epilátor na mokré aj
suché použitie

Satinelle Advanced

 
Na nohy, telo a tvár

5 druhov príslušenstva

Bezšnúrový a nabíjateľný

Dizajn držadla v tvare S

 

BRE630/00

Pevne uchopí aj jemné chĺpky
Jednoducho sa používa a zaručuje tak dlhotrvajúce výsledky

bez námahy

Držadlo v tvare S uľahčuje holenie celého tela. Najširšia hlavica s keramickými

diskami epiluje tesne pri pokožke, aby zachytila aj tie najjemnejšie chĺpky, čím

zabezpečí rýchle a dlhotrvajúce výsledky. Používanie namokro i nasucho, s 5

druhmi príslušenstva pre každodenné osobné skrášľovacie procedúry.

Ľahké používanie bez námahy

Držadlo v tvare písmena S na jednoduché manévrovanie na všetkých častiach tela

Mokré aj suché používanie vo vani alebo v sprche

Vďaka jedinečnému svetlu vám neuniknú ani jemné chĺpky

Dokonalé výsledky

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Extra široký nadstavec epilátora

Patentovaný epilačný systém

Pre najlepší výkon vždy používajte pod uhlom 90 stupňov

Prispôsobené riešenia na skrášlenie tela

Hlavy na starostlivosť o telo pre praktické riešenia šité na mieru

Holiaca hlava a hrebeňový nadstavec na zastrihávanie zabezpečujú hladké oholenie

Nadstavec na tvár a citlivé miesta na odstránenie nechcených chĺpkov

Súčasťou je masážny nadstavec



Epilátor na mokré aj suché použitie BRE630/00

Hlavné prvky

Dizajn držadla v tvare S

Ergonomické držadlo sa ľahko drží a ovláda,

aby ste mali maximálnu kontrolu a optimálny

dosah na všetkých častiach tela.

Keramické disky s mikro výstupkami

Hlava nášho epilátora je jedinečná vďaka

drsnému keramickému materiálu, ktorý chĺpky

pevne zachytí – nevyšmyknú sa dokonca ani

tie najjemnejšie.

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri

každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka

čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Patentovaný epilačný systém

Všetky epilátory Philips obsahujú jedinečný

systém, pri ktorom pinzety zdvihnú a uchopia

ležiace chĺpky, navedú ich do epilačného

bodu, pevne ich zovrú a následne vytiahnu.

V kombinácii s jedinečnými okrúhlymi

keramickými diskami tento systém zaisťuje

epiláciu bližšie pri pokožke, vďaka čomu

prináša optimálne výsledky a pri používaní je

jemnejší.

Mokré a suché použitie

Na jemné a pohodlné používanie počas

sprchovania alebo kúpania s protišmykovou

rukoväťou na optimálne mokré aj suché

používanie.

Svetlo Opti-light

Vďaka jedinečnému svetlu vám neuniknú ani

jemné chĺpky, takže každá časť tela bude

dokonale hladká.

Hlavy na starostlivosť o telo

Hlavy na starostlivosť o telo vám prinesú lepšie

prispôsobené a praktickejšie riešenia pre vaše

každodenné osobné skrášľovacie procedúry,

odstraňovanie chĺpkov a ďalšie potreby.

90-stupňový uhol

Epilátor Philips Satinelle dosahuje najlepší

výkon pri používaní pod uhlom 90 stupňov.

Holiaca hlava a hrebeňový nadstavec na

zastrihávanie

Holiaca hlava poskytuje hladké oholenie

a ešte jemnejšie ošetrenie rôznych častí tela.

Dodáva sa s hrebeňovým nadstavcom na

zastrihávanie, ktorý slúži na úpravu v oblasti

bikín.

Nadstavec na tvár a citlivé miesta

V záujme ešte jemnejšieho ošetrenia všetkých

častí tela obsahuje aj nadstavec na tvár, ktorý

jednoducho odstraňuje nechcené chĺpky na

tvári, a nadstavec na citlivé miesta na úpravu

podpazušia a oblasti bikín.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Holiaca hlava

Nadstavec na zastrihávanie

Nadstavec na tvár

Nadstavec na citlivé miesta

Masážny nadstavec

Puzdro: Základný obal

Čistiaca kefka

Jednoduché používanie

Na suché aj mokré použitie

Svetlo Opti-light

Bez šnúry

Telo: Držadlo v tvare písmena S

Výkon

Epilačné disky: Keramické disky

Epilačný systém: Patentovaný epilačný

systém

Hlava epilátora: 30 mm

Vlastnosti

Nastavenie rýchlosti: 2 nastavenia

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas používania: až 40 minút

Nabíjanie: Rýchle 5-minútové nabíjanie,

Nabíjateľná, Čas nabíjania 1,5 hodiny

Technické špecifikácie

Počet záchytných bodov: 32

Počet diskov: 17

Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 1: 960

Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 2: 1066

Napätie: 15 V/5,4 W
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