
 

Effektiv hårfjerning
fra roten

Satinelle Prestige

 
Fjerner også korte, fine hårstrå

Markedets bredeste
epilatorhode, 42 mm

Trådløs, kan også brukes i
dusjen

8 luksuriøse tilbehør for allsidig
bruk

 

BRE650/00

Enkel og effektiv epilering
Fire rutiner for kroppspleie

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvekst fra roten, både i ansiktet og på

kroppen. Det ekstra brede epileringshodet har keramiske pinsettplater med

mikroriller som også fanger opp fine, korte hår (0,5 mm). Det S-formede håndtaket

gir perfekt grep, også når du bruker epilatoren i dusjen. Med Philips Satinelle får

du siste nytt innen epilering i luksusutførelse. Satinelle Prestige BRE650 har ni

luksuriøse tilbehør for tilpasset kroppspleie, bl.a. en eksfolieringsbørste,

massasjetilbehør samt barberhode og trimmekam for individuelt tilpasset

behandling.

Fantastiske resultater

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på

hårstråene

Ekstra bredt epilatorhode

Enkel å bruke

Prisbelønt design*

Trådløs våt og tørr for bruk i badekaret eller i dusjen

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de vanskeligste hårstråene

Den første epilatoren som har et håndtak med S-form

Personlig tilpassede rutiner for kropps- og ansiktspleie

Eksfolieringsbørste til kroppen som fjerner døde hudceller

Massasjeenhet til kroppen for avslapning og strålende hud

Skjærehode og trimmekam for tett barbering

Deksel for ansiktet og følsomme områder til å fjerne uønsket hårvekst

Massajehode følger med

Hudstrekker følger med
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Høydepunkter

Vår raskeste epilering noensinne

Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt

laget med en strukturert keramisk overflate som

skånsomt griper tak i selv de fineste

hårstråene, også de som er fire ganger kortere,

enn med voks. Nå har det en raskere

skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min),

noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med

hvert strøk for raskere hårfjerning.

Prisbelønt design*

Prisbelønt design* for enkel hårfjerning

Trådløs for våt og tørr bruk

Utformet med et anti-skligrep, som er ideelt for

bruk med vann. Gir en mer behagelig, skånsom

opplevelse i dusjen eller badekaret. Du kan

bruke den trådløst om det er mest praktisk.

Opti-Light

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de

vanskeligste hårstråene

Eksfolieringsbørste til kroppen

Eksfolieringsbørsten til kroppen fjerner døde

hudceller og forhindrer inngrodde hår. De

48 200 hypoallergeniske børstehårene fjerner

døde hudceller på en skånsom og effektiv

måte og stimulerer til cellefornyelse. Med

denne enheten kan du eksfoliere huden mer

effektivt enn ved manuell behandling.

Massasjeenhet til kroppen

Massasjeenheten til kroppen gir deg en

avslappende behandling og gir deg glødende

hud.

Skjærehode og trimmekam

Skjærehodet gir en tett barbering og er mer

skånsomt mot ulike kroppsområder. Den

leveres med en trimmekam du kan bruke til å

style bikinilinjen med.

Deksel for ansiktet og følsomme områder

Hvis du vil ha en skånsommere behandling på

forskjellige områder på kroppen, kan du bruke

hetten for ansiktet til å fjerne uønsket hår i

ansiktet og hetten for følsomme områder til for

eksempel armhulene og bikinilinjen.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Massasjeenhet til kroppen

Eksfolieringsbørste til kroppen

Deksel for ansiktet

Deksel for følsomme områder

Massasjehode

Deksel til hudstrammer

Veske: Etui for enkel oppbevaring

Rengjøringsbørste

Skjærehode

Trimmekam

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Opti-light

Trådløs

Håndtak: Ergonomisk

Ytelse

Epileringsplater: Keramiske plater

Epileringssystem: Patentert epileringssystem

Epilatorhode: 30 mm, Ekstra bred

Funksjoner

Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger

Drift

Batteritype: Litium-ion

Brukstid: opptil 40 minutter

Lading: Oppladbar, 1,5 times ladetid

Rask lading

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Antall pinsetter: 17

Spenning: 15 V / 5,4 W

Pinsetthastighet 1: 64 000 per minutt

Pinsetthastighet 2: 70 400 per minutt

* iF-designprisen 2016
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