
 

Effektiv hårborttagning
från roten

Satinelle Advanced

 
Plockar även korta, fina
hårstrån

Marknadens bredaste
epilatorhuvud, 42mm

Sladdlös, använd även i duschen

5 extra tillbehör för mångsidig
användning

 

BRE630/00

Fångar upp även fina hårstrån
Tar effektivt bort även korta, fina hårstrån

Philips Satinelle tar effektivt bort oönskad hårväxt från roten, både i ansiktet och

på kroppen. Det extra breda epileringshuvudet har keramiska pincettplattor med

mikroräfflor som fångar upp även fina, korta hår (0.5 mm). Tack vare det S-formade

handtaget får du ett perfekt grepp, även när du använder epilatorn i duschen. Med

Philips Satinelle får du den senaste inom epilering i en lyxig design. Satinelle

Advanced BRE630 har fem tillbehör för anpassad kroppsvård, bland annat

tillbehör för epilering i ansikte och känsliga områden, samt ett rakhuvud och

trimkam.

Enkel användning

S-format handtag för enkel hantering på alla kroppsdelar

Använd epilatorn i duschen för extra skonsam behandling

Unikt ljus garanterar att du inte missar fina hårstrån

Noggranna resultat

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Extra brett epileringshuvud

Patenterat epileringssystem tar bort korta hårstrån

Använd alltid i 90 graders vinkel för bästa effekt

Personliga kroppsvårdslösningar

Kroppsvårdshuvuden för personliga och bekväma lösningar

Rakhuvud och trimkam

Tillbehör för ansikte och känsliga områden

Inkluderar massagekåpa



Effektiv hårborttagning från roten BRE630/00

Funktioner

S-format handtag

Det ergonomiska handtaget är lätt att hålla i

och styra för maximal kontroll och optimal

räckvidd på alla delar av kroppen.

Epilatorn har keramiska pincettplattor med

mikroräfflor

Unikt epileringshuvud med greppvänligt,

keramiskt material som fångar upp även finaste

hår och som känns mjukt mot huden.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i

varje drag för snabbare hårborttagning.

Patenterat epileringssystem

Philips Satinelle lyfter även korta och fina

hårstrån till en optimal position för att kunna

fångas upp av epilatorns pincettplattor. Det

greppvänliga materialet, och de runda

keramiska skivorna epilerar nära huden för ett

skonsamt och mycket effektivt resultat.

Våt- och torranvändning

Philips Satinelle går att använda i duschen

vilket möjliggör extra skonsam behandling då

det varma vattnet dämpar eventuellt obehag

vid epileringen. Philips Satinelle har ett

specialanpassat grepp för optimal våt- och

torranvändning.

Opti-light

Unikt ljus garanterar att du inte missar fina

hårstrån, för bästa epileringsresultat på alla

delar av kroppen.

Kroppsvårdshuvuden

Kroppsvårdshuvuden ger personligare och

bekvämare lösningar för kvinnors individuella

skönhetsrutiner för hårborttagning m.m.

90 graders vinkel

Philips Satinelle kommer att ge dig bäst

resultat när den används i en 90 graders

vinkel.

Rakhuvud och trimkam

Inkluderar ett rakhuvud och trimkam som

möjliggör effektiv hårborttagning även på de

områden där du inte vill epilera.

Kåpa för ansikte och känsliga områden

Om du vill ha mer skonsamma behandlingar

på alla delar av kroppen finns en särskild kåpa

för borttagning av oönskat hår och en kåpa för

känsliga områden som är designad för

underarmarna och bikiniområdet.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Effektiv hårborttagning från roten BRE630/00

Specifikationer

Tillbehör

Rakhuvud

Trimkam

Kåpa för ansiktet

Kåpa för känsliga områden

Massagekåpa

Fodral: Basfodral

Rengöringsborste

Lättanvänt

Våt och torr användning

Opti-light

Trådlös

Handtag: S-format handtag

Prestanda

Epileringsskivor: Keramiska skivor

Epileringssystem: Patenterat epileringssystem

Epileringshuvud: 30 mm

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Användningstid: upp till 40 minuter

Laddning: 5 minuters snabbladdning,

Laddningsbar, 1,5 timmes laddningstid

Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 32

Antal skivor: 17

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 960

Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 1066

Spänning: 15 V/5,4 W
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