
Epilator til våt og
tørr bruk

Satinelle Prestige

 
Til bena, kroppen og ansiktet

Keramiske plater får tak i fine
hårstrå

ledningsløs og kan brukes i
dusjen

mer enn syv tilbehør

 

BRE644/00

Effektiv og rask epilering, fanger opp selv fine hår

med syv tilbehør

Philips Satinelle Advanced gir en ekstra rask og effektiv behandling. Pinsettplatene

fanger opp selv de tynneste hårstråene og fjerner håret fra roten. Du kan bruke

epilatoren i dusjen og det brede epileringshodet dekker større

behandlingsområder per drag, dermed får du en rask og skånsom hårfjerning.

Med Satinelle Advanced epilatoren får du effektiv hårfjerning fra roten med opptil

4 uker hårfri hud. Denne modellen kommer med syv tilbehør: barberhode og

trimmekam, en skinstretcher, et tilbehør for ansikt og følsomme områder,

massasjehode, eksfolieringsbørste og epileringshode.

Fantastiske resultater

Epilatoren er designet for å være rask og effektiv

Ekstra bredt epileringshode

Enkel å bruke

Prisbelønt design*

Ergonomisk design for både våt- og tørrepilering

Innebygd lampe gjør at du enklere ser hårstråene

Personlig tilpassede rutiner for kropps- og ansiktspleie

Eksfolieringsbørste til kroppen som fjerner døde hudceller

Inkluderer trimmehode og bikinikam

Tilbehør for ansiktet og følsomme områder

Massasjehode følger med

Skinstretcher
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Høydepunkter

Epilatoren er designet for å være rask og

effektiv

Epilatorens pinsettplater er bygget i strukturert

og keramisk materiale som effektivt fanger opp

de tynneste hårstråene, fire ganger korterte

hårstrå enn hva som vanligvis behøves ved

voksing. Epilatorplatene snurrer raskere enn de

tidligere seriene av epilatorer, nå med 2200

RPM, noe som gir en ekstra rask behandling.

Ekstra bredt epileringshode

Hodet på vår Satinelle Advanced epilator er

ekstra bredt for at du skal kunne dekke så stort

område som mulig. Du slipper å behandle

samme område flere ganger ettersom

epilatoren fanger opp alle hårstrå med enkelt

drag.

Prisbelønt design*

Prisbelønt design* for enkel hårfjerning

Ergonomisk design for både våt- og

tørrepilering

Epilatoren kan også brukes i dusjen, dermed

kan det varme vannet lindre mulig ubehag

under epileringen. Det S-formede håndtaket er

et ergonomisk design som gir et gripevennlig

tak og gjør epilatoren enkel å bruke, spesielt

på områder som er vanskelige å nå.

Innebygd lampe gjør at du enklere ser

hårstråene

Epilatoren har en innebygd lampe som gjør at

du ser selv de minste hårstråene, og får fanget

de opp. Lampen hjelper deg å få det beste

epileringsresultatet på hele kroppen.

Eksfolieringsbørste til kroppen

Denne epilatoren kommer med en

dyptrensende eksfolieringsbørste til kroppen.

Eksfolieringsbørsten festes enkelt på

epilatorens håndtak med et enkelt klikk. 48.200

silkeglatte børstehårene fjerner urenheter

effektivt men skånsomt, og gir huden

din en nydelig glød. Eksfolieringsbørsten er

hard mot smuss, stimulerer cellefornyelsen og

mild mot huden.

Inkluderer trimmehode og bikinikam

Med trimmehodet og bikinikammen kan du

trimme sensitive områder hvor du ikke vil

epilere.

Tilbehør for ansiktet og følsomme områder

Epilatoren har et spesiell hette for å fjerne

uønsket hår i ansiktet, samt en for hårfjerning

ved følsomme områder som bikiniområdet.

Hetten avgrenser epileringsoverflaten slik at

det blir lettere å epilere mindre områder, som

overlepper, armhull eller bikiniområdet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Eksfolieringsbørste til kroppen

Bikinitrimmerhode

Deksel for ansiktet

Deksel for følsomme områder

Deksel til hudstrammer

Rengjøringsbørste

Veske: Etui for enkel oppbevaring

Trimmehode

Massasjehode

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Opti-light

Trådløs

Håndtak: Ergonomisk

Ytelse

Epileringssystem: Patentert epileringssystem

Epilatorhode: Ekstra bred

Epileringsplater: Keramiske plater

Funksjoner

Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger

Drift

Lading: Oppladbar, 1,5 times ladetid

Batteritype: Litium-ion

Brukstid: opptil 40 minutter

Rask lading

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Spenning: 15 V / 5,4 W

Pinsetthastighet 1: 64 000 per minutt

Pinsetthastighet 2: 70 400 per minutt

* *sammenlignet med testbrukernes eget apparat. CLT-

test Tyskland N91

* iF-designprisen 2016
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