
 

Effektiv hårfjerning
fra roden

Satinelle Prestige

 
Fanger selv korte og fine hårstrå

Markedets bedste
epilatorhoved, 42mm

Ledningsfri

9 luksus-tilbehørsdele til
mange formål

 

BRE650/00 Enkel og effektiv epilering
4 indstillinger for kropspleje

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvækst ved roden, både i ansigtet og på

kroppen. Det ekstra brede epileringshoved har keramiske pincetplader med

mikroskopiske riller, der opfanger selv fine, korte hårstrå (0,5 mm). Det ergonomisk

S-formede håndtag giver et perfekt greb, også når du bruger epilatoren under

bruseren. Satinelle Prestige BRE650 har ni luksus-tilbehørsdele, som er tilpasset til

kropspleje, bl.a. en eksfolieringsbørste, massagetilbehør samt et barberhoved og

en trimmekam for individuelt tilpasset behandling.

Enestående resultater

Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Ekstrabredt epileringshoved

Nem og effektiv brug

Prisvindende design*

Våd og tør ledningsfri brug i badet eller under bruseren

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår

Første epilator med S-formet håndtag

Tilpassede indstillinger for krops- og ansigtspleje

Kropseksfolieringsbørsten fjerner døde hudceller

Kropsmassageapparat til afslapning og en strålende udseende hud

Skærhoved og trimmekam sikrer en tæt barbering

Hætte til ansigtsområdet og følsomme områder til fjernelse af uønsket hårvækst

Massagehætte medfølger

Indeholder hudstrækning



Effektiv hårfjerning fra roden BRE650/00

Vigtigste nyheder

Vores hurtigste epilering nogensinde

Hovedet på vores epilator er unikt og har en

keramisk overflade med en ru struktur, der

skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4

gange kortere hår, end du kan gøre med voks.

Nu med hurtigere skiveomdrejninger end

nogensinde før (2.200 o/min.) for vores

hurtigste hårfjernelse.

Ekstrabredt epileringshoved

Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud

med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.

Prisvindende design*

Prisvindende design* til ubesværet fjernelse af

hår

Våd og tør ledningsfri brug

Med anti-slip greb, ideel til brug med vand.

Giver en mere behagelig, skånsom oplevelse i

badet eller under bruseren. Ledningsfri

anvendelse efter behov.

Opti-light

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv

de mest vanskelige hår

Kropseksfolieringsbørste

Vores kropseksfolieringsbørste fjerner døde

hudceller og er med til at forebygge indgroede

hår. De 48.200 allergivenlige fine børstehår

fjerner skånsomt, men effektivt døde hudceller

og stimulerer regenerering af hudens overflade.

Denne enhed eksfolierer huden mere effektivt

end manuel behandling alene.

Kropsmassageapparat

Vores kropsmassageapparatet giver dig en

afslappende behandling, så din hud kommer til

at stråle.

Skærhoved og trimmekam

Skærhovedet giver en tæt barbering og større

skånsomhed forskellige steder på kroppen. Den

fås med trimmekam til styling af bikinilinjen.

Hætte til ansigtsområdet og følsomme

områder

For større skånsomhed ved forskellige områder

af kroppen medfølger en hætte til

ansigtsområdet, som nemt fjerner uønsket

hårvækst i ansigtet, samt en hætte til følsomme

områder til fjernelse af hår under armene og

ved bikinilinjen
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Specifikationer

Tilbehør

Kropsmassageapparat

Kropseksfolieringsbørste

Hætte til ansigtsområdet

Hætte til følsomme områder

Massagehætte

Hudstrammerhætte

Etui: Etui, grundmodel

Rensebørste

Skær

Trimmerkam

Brugervenlig

Våd og tør brug

Opti-light

Ledningsfri

Håndgreb: Ergonomisk

Performance

Epileringsskiver: Keramiske skiver

Epileringssystem: Patenteret epileringssystem

Epileringshoved: 30 mm, Ekstra bred

Funktioner

Hastighedsindstillinger: 2 indstillinger

Strøm

Batteritype: Litiumion

Brugstid: op til 40 minutter

Opladning: Genopladelig, 1,5 times

opladningstid

Hurtig opladning

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 32

Antal pincetskiver: 17

Spænding: 15 V / 5,4 W

Pincetomdrejningshastighed 1: 64.000 i

minuttet

Pincetomdrejningshastighed 2: 70400 i

minuttet

* iF Design Award 2016
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