
 

Συσκευή για υγρή και

στεγνή αποτρίχωση

Satinelle Advanced

 
Για τα πόδια, το σώμα και το

πρόσωπο

Κεραμικοί δίσκοι για τις λεπτές

τρίχες

Λαβή σε σχήμα S

+5 εξαρτήματα

 

BRE635/00

Η πιο γρήγορη αποτρίχωση ακόμη και στις πιο λεπτές

τρίχες

2 λειτουργίες αποτρίχωσης

Η πιο γρήγορη αποτριχωτική μηχανή μας έχει μοναδικούς κεραμικούς δίσκους που

περιστρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ποτέ και γραπώνουν σταθερά τις λεπτές και

κοντές τρίχες. Απολαύστε βελούδινο δέρμα για εβδομάδες και περιποιηθείτε τις περιοχές

του σώματός σας με εξατομικευμένες μεθόδους αποτρίχωσης.

Εξαιρετικά αποτελέσματα

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Ευκολία στη χρήση

Η πρώτη συσκευή αποτρίχωσης με λαβή σε σχήμα S

Ασύρματη αποτρίχωση σε υγρή και στεγνή επιδερμίδα στο μπάνιο ή στο ντους

Το Opti-light σάς βοηθά να βλέπετε και να αφαιρείτε ακόμη και τις πιο δύσκολες τρίχες

Εξατομικευμένες λειτουργίες για το σώμα και το πρόσωπο

Ξυριστική κεφαλή με χτένα κοπής για βαθύ ξύρισμα

Κάλυμμα για το πρόσωπο και τις ευαίσθητες περιοχές, για την αφαίρεση των ανεπιθύμητων

τριχών

Περιλαμβάνει σύστημα τεντώματος δέρματος



Συσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση BRE635/00

Χαρακτηριστικά

Πιο γρήγορη αποτρίχωση από ποτέ

Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς είναι

κατασκευασμένη από μια ανάγλυφη κεραμική

επιφάνεια που αφαιρεί απαλά ακόμη και τις πιο

λεπτές τρίχες καθώς και εκείνες που είναι 4x πιο

κοντές από εκείνες που αφαιρούνται με κερί. Τώρα

με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής δίσκου από

ποτέ (2200 σ.α.λ.) για γρηγορότερη αποτρίχωση.

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει

περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη

αφαίρεση των τριχών.

Εργονομική λαβή σε σχήμα S

Μπορείτε εύκολα να κατευθύνετε την εργονομική

λαβή σε σχήμα S, για μέγιστο έλεγχο και καλύτερη

προσέγγιση με φυσικές κινήσεις ακριβείας, σε

ολόκληρο το σώμα.

Ασύρματη χρήση σε υγρή και στεγνή επιδερμίδα

Σχεδιασμένη με αντιολισθητική λαβή, ιδανική για

χρήση με νερό. Επιτρέπει μια πιο άνετη και απαλή

εμπειρία στο ντους ή το μπάνιο. Μπορείτε να την

χρησιμοποιήσετε ασύρματα για βέλτιστη άνεση.

Opti-Light

Το Opti-light σάς βοηθά να βλέπετε και να αφαιρείτε

ακόμη και τις πιο δύσκολες τρίχες

Ξυριστική κεφαλή και χτένα κοπής

Η ξυριστική κεφαλή παρέχει βαθύ ξύρισμα και

περισσότερη απαλότητα σε διάφορες περιοχές του

σώματος. Συνοδεύεται από κοπτικό χτενάκι για

διαμόρφωση της περιοχής του μπικίνι.

Κάλυμμα για το πρόσωπο και τις ευαίσθητες

περιοχές

Για περισσότερη απαλότητα σε όλες τις διαφορετικές

περιοχές του σώματος, περιλαμβάνει ένα κάλυμμα

για το πρόσωπο για να αφαιρείτε εύκολα τις

ανεπιθύμητες τρίχες του προσώπου και ένα κάλυμμα

για τις ευαίσθητες περιοχές, για τις τρίχες στις

μασχάλες και τη γραμμή του μπικίνι

Σύστημα τεντώματος δέρματος

Το εξάρτημα για το τέντωμα του δέρματος διατηρεί

το δέρμα σας σταθερό κατά τη διάρκεια της

αποτρίχωσης.
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Προδιαγραφές

Ευκολία στη χρήση

Ασύρματα

Λαβή: Λαβή σε σχήμα S

Για υγρή και στεγνή χρήση

Opti-light

Αξεσουάρ

Ξυριστική κεφαλή

Εξάρτημα για τέντωμα του δέρματος

Κάλυμμα για το πρόσωπο

Οδηγός/χτένα κοπής

Κάλυμμα για ευαίσθητες περιοχές

Θήκη: Βασική θήκη

Βούρτσα καθαρισμού

Απόδοση

Σύστημα αποτρίχωσης: Κατοχυρωμένο σύστημα

αποτρίχωσης

Κεφαλή αποτρίχωσης: Εξαιρετικά ευρεία

Δίσκοι αποτρίχωσης: Κεραμικοί δίσκοι

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 15 V/5,4 W

Αποτριχωτική δράση, ταχύτητα 1: 64000 ανά λεπτό

Αποτριχωτική δράση, ταχύτητα 2: 70400 ανά λεπτό

Αριθμός δίσκων: 32

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου

Χρόνος χρήσης: έως και 40 λεπτά

Φόρτιση: Χρόνος φόρτισης: 1,5 ώρα

Γρήγορη φόρτιση

Λειτουργίες

Ρυθμίσεις ταχύτητας: 2 ρυθμίσεις
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