
 

Nedves és száraz
epilátor

Satinelle Advanced

 
Láb-, test- és arcszőrtelenítő

A ker.tárcsák megfogják a
szőrszálakat

S alakú markolatkialakítás

+5 tartozék

 

BRE635/00 A leggyorsabb epilálás még a legfinomabb

szőrszálak esetében is

2 szőrtelenítő eljárás

Az általunk kifejlesztett leggyorsabb epilátor egyedi kerámiatárcsái minden

eddiginél nagyobb sebességgel forognak, és erősen megragadják még a finom és

rövid szőrszálakat is. Élvezze a selymesen sima bőrt heteken át, és kezelje

testrészeit a megfelelő szőrtelenítési módszerekkel.

Kimagasló eredmények

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

Rendkívül széles epilálófej

Egyszerű és problémamentes használat

Az első epilátor, mely S alakú markolattal rendelkezik

Nedves és száraz opció: a fürdés vagy zuhanyozás közben is használható, vezeték

nélkül

A Opti-light segít a legkisebb szőrszálak észlelésében és eltávolításában

Személyre szabott test- és arcápolás

Formázófésűvel ellátott borotvafej az alapos borotválás érdekében

Archoz és érzékeny területekhez való sapka a nem kívánt szőrszálak eltávolításához

Bőrsimító funkcióval



Nedves és száraz epilátor BRE635/00

Fénypontok

A leggyorsabb epilátorunk

A speciális felületű kerámiából készült, egyedi

epilálófej gyengéden megragadja még a

legfinomabb szőrszálakat és azokat is,

amelyek akár négyszer rövidebbek, mint amik

gyantázással eltávolíthatók. A minden

eddiginél gyorsabban forgó tárcsák (2200

fordulat/perc) minden korábbi készülékünknél

gyorsabb szőrtelenítést tesznek lehetővé.

Rendkívül széles epilálófej

A rendkívül széles epilálófej nagyobb

bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé

téve a gyorsabb szőrtelenítést.

Ergonomikus S alakú markolat

Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és

maximális irányítást biztosít, továbbá a

természetes és pontos mozgásnak

köszönhetően jobban elérheti a teste minden

részét.

Nedves és száraz használat, vezeték nélkül

Csúszásgátló markolattal rendelkezik, így

ideális választás, ha vizesen használja.

Kellemesebb, gyengéd élmény zuhanyozás

vagy fürdés közben. Használja vezeték nélkül a

legnagyobb kényelem érdekében.

Opti-Light

A Opti-light segít a legkisebb szőrszálak

észlelésében és eltávolításában

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.

Archoz és érzékeny területekhez való sapka

A különböző testrészeken való nagyobb fokú

kíméletesség érdekében egy archoz való

sapkát is tartalmaz a nem kívánt arcszőrzet

egyszerű eltávolításához, valamint egy

érzékeny területekhez való sapkát a hónalj és

bikinivonal szőrzetéhez

Bőrsimító funkció

A bőrsimító sapka kifeszíti a bőrt epilálás

közben.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Vezeték nélküli

Markolat: S alakú markolat

Nedves és száraz használatra egyaránt

Opti-light

Tartozékok

Borotvafej

Bőr-kifeszítő fej

Archoz való szűkítőfej

Fésűtartozék

Érzékeny területekhez való szűkítőfej

Védőtok: Hordtáska

Tisztítókefe

Teljesítmény

Epilálórendszer: Szabadalmaztatott

epilálórendszer

Epilálófej: Extra széles

Epilálótárcsák: Kerámiatárcsák

Műszaki adatok

Feszültség: 15 V / 5,4 W

1. sebességfokozatú csipeszelés: 64 000

percenként

2. sebességfokozatú csipeszelés: 70 400

percenként

Csipeszek száma: 32

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Használati idő: akár 40 perc

Töltés: 1,5 óra töltési idő

Gyorstöltés

Jellemzők

Sebesség beállítások: 2 beállítás

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2020‑04‑22

Verzió: 2.1.1

12 NC: 8846 635 00020

EAN: 08 71010 38593 14

www.philips.com

http://www.philips.com/

