
 

Depilador
seco/molhado

Satinelle Prestige

 
Para pernas, corpo e rosto

Os discos de cerâmica puxam
pelos finos

Quatro maneiras de cuidar do
corpo

Mais oito acessórios

 

BRE650/00

Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos

mais finos

Quatro maneiras de cuidar do corpo

Nosso mais rápido depilador contém discos de cerâmica exclusivos que giram

mais rápido do que nunca e puxam pelos curtos e finos com firmeza. Agora, você

pode manter sua pele macia antes e depois da depilação ao tratar todas as áreas

do corpo.

Resultados excepcionais

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o

manuseio

Cabeça depil. extralarga

Uso fácil e prático

Design diferenciado

Sem fio para uso a seco ou molhado na banheira ou no chuveiro

Luz que ajuda a visualizar e remover até os pelos mais difíceis

Primeiro depilador com cabo em formato de S

Maneiras personalizadas de cuidados com corpo e rosto

A escova para esfoliação corporal remove as células mortas da pele

Massageador corporal para relaxar e para uma pele radiante

Cabeça de corte e pente para aparar os pelos para um barbear rente

Área facial e capa para áreas sensíveis para remover pelos indesejados

Inclui capa massageadora

Ele estica a pele
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Destaques

Nossa mais rápida depilação

Nosso depilador é exclusivo e feito com

superfície cerâmica com textura que extrai

suavemente até os pelos mais finos e 4 vezes

mais curtos que o normal. Agora com rotação

do disco mais rápida do que nunca (2.200

RPM) para depilação rápida

Cabeça depil. extralarga

A cabeça de depilação extra-larga garante a

remoção dos pelos em áreas maiores e de

forma mais rápida.

Design diferenciado

Design diferenciado para fácil remoção de

pelos

Sem fio para uso a seco ou molhado

Desenvolvido com cabo antideslizante, ideal

para o uso na água. Permite uma experiência

mais confortável e gentil no chuveiro ou na

banheira. Para melhor conveniência, você

pode usá-lo sem fio.

Opti-Light

Luz que ajuda a visualizar e remover até os

pelos mais difíceis

Escova para esfoliação corporal

Nossa escova esfoliante corporal remove as

células mortas da pele e ajuda a evitar pelos

encravados. As 48,200 cerdas finas

hipoalergênicas removem com eficiência e

suavidade as células mortas e estimulam a

regeneração da superfície da pele. Este

aparelho esfolia a pele de forma mais eficaz

que somente o tratamento manual.

Massageador corporal

Nosso massageador corporal proporciona um

tratamento relaxante para que você tenha uma

pele radiante.

Cabeça de corte e pente para aparar os pelos

A cabeça de corte proporciona um aparar rente

e muito mais delicadeza em diferentes regiões

do corpo. Ele vem com pente para aparar pelos

para definir a área do biquíni.

Capa facial e para áreas sensíveis

Para obter mais delicadeza em todas as áreas

do corpo, ele inclui capa para área facial que

remove facilmente os pelos faciais

indesejados e uma capa delicada para axilas

e linha do biquíni
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Especificações

Acessórios

Massageador corporal

Escova para esfoliação corporal

Capa facial

Capa para zonas sensíveis

Massageador

Acessório para esticar a pele

Estojo: Estojo básico

Escova de limpeza

Cabeça aparadora

Pente para aparar os pelos

Fácil de usar

Uso seco e molhado

Opti-light

Sem fio

Alça: Ergonômico

Desempenho

Discos de depilação: Discos de cerâmica

Sistema de depilação: Sistema de depilação

patenteado

Cabeça depiladora: 30 mm, Extra amplo

Recursos

Ajustes de velocidade: 2 ajustes

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de uso: até 40 minutos

Carregamento: Recarregável, 1,5 horas de

recarga

Carga rápida

Especificações técnicas

Número de pontos de retirada: 32

Número de discos: 17

Voltagem: 15 V/5,4 W

Ação rotativa velocidade 1: 64.000 por minuto

Ação rotativa velocidade 2: 70.400 por minuto

* IF Design Award 2016
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