
Епилатор за използване

на мокро и сухо

Satinelle Prestige

  За крака, тяло, лице и стъпала

Керамични дискове за фини

косъмчета

5 процедури за грижа за тялото

+ 9 принадлежности

 

BRE652/00

Нашата най-бърза епилация дори на най-фините

косъмчета

5 процедури за грижа за тялото от главата до краката

Нашият най-бърз епилатор разполага с уникални керамични дискове, които се въртят с

много по-висока скорост от преди и здраво захващат фините и къси косъмчета. Вече

можете да изгладите кожата си преди и след епилация, като третирате тялото и краката си.

Изключителни резултати

Епилираща глава от уникален керамичен материал за по-добро захващане

Изключително широка епилираща глава

Лесно ползване без усилия

Дизайн, получил много награди*

Безкабелно използване на сухо и мокро в банята или под душа

Opti-light ви позволява да видите и отстраните и най-трудните косми

Първият епилатор със S-образна дръжка

Персонализирани процедури за грижа за тялото и лицето

Електрическа пила за крака Pedi с въртящ се диск

Четката за ексфолиране за тяло премахва мъртвите кожни клетки

Масажор за тяло за успокоение и сияйна кожа

Включва тример за подстригване и гребен за бикини линия

Капаче за лицеви и чувствителни зони за отстраняване на нежелани косъмчета

Включва капаче за масажиране
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Акценти

Нашият най-бърз епилатор

Нашата епилираща глава е уникална, тъй като е

изработена от текстурирана керамична повърхност,

която нежно извлича дори най-фините косъмчета и

тези, които са 4 пъти по-къси от восък. Вече с по-

бързо въртене на диска от преди (2200 об/мин) за

нашето най-бързо отстраняване на косъмчета.

Изключително широка епилираща глава

Изключително широката епилираща глава покрива

повече кожа с всяко преминаване за по-бързо

обезкосмяване.

Дизайн, получил много награди*

Дизайн, получил много награди*, за безпроблемно

обезкосмяване

Безкабелно използване на мокро и сухо

Проектиран с дръжка против изплъзване, идеален за

използване с вода. Позволява по-удобно и нежно

епилиране под душа или в банята. Можете да го

използвате без кабел за най-голямо удобство.

Лампичка Opti-light

Opti-light ви позволява да видите и отстраните и най-

трудните косми

Електрическа пила за крака Pedi

Нашият уникален въртящ се диск за педикюр е

специално създаден, за да ви осигури сатенено гладки

стъпала от петите до пръстите. Можете да

използвате ултрапрецизния ръб за прецизност и

отстраняване на мазоли. Уникалният въртящ се диск

може да бъде използван за третиране на големи зони

и изглажда кожата ви.

Четка за ексфолиране за тяло

Нашата нова ексфолираща четка за тяло премахва

мъртвите кожни клетки и предотвратява

образуването на враснали косъмчета. 48 200 фини

хипоалергенни косъмчета нежно, но ефективно,

отстраняват мъртвите кожни клетки и стимулират

регенерацията на повърхността на кожата. Това

устройство ще ексфолира кожата ви по-ефективно от

самостоятелната ръчна обработка.

Масажор за тяло

Масажорът за тяло ви предоставя релаксираща

процедура, за да можете да се радвате на сияйна

кожа.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Аксесоари

Електрическа пила за крака Pedi

Масажор за тяло

Четка за ексфолиране за тяло

Гребен за подстригване на бикини линия

Глава за подстригване на бикини линия

Капаче за лицеви зони

Капаче за чувствителни зони

Капаче за масажиране

Капаче на приставката за опъване на кожата

Калъф: Стандартен калъф

Четка за почистване

Лесна употреба

За употреба на мокро и сухо

Лампичка Opti-light

Безжични

Дръжка: Ергономична

Представяне

Дискове за епилация: Керамични дискове

Епилираща система: Патентована епилираща система

Глава на епилатор: 30 мм, Много широк

Характеристики

Настройки за скорост: 2 настройки

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за използване: до 40 минути

Зареждане: Акумулаторна, 1,5 часа време за

зареждане

Бързо зареждане

Технически данни

Брой точки за захващане: 32

Брой дискове: 17

Напрежение: 15 V / 5,4 W

Скорост 1 на епилиране: 64 000 на минута

Скорост 2 на епилиране: 70 400 на минута

* Награда за дизайн на IF за 2016 г.
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