
Wet & Dry -
epilaattori

Satinelle Prestige

 
Jaloille, vartalolle ja kasvoille

Keraamiset levyt ajavat tarkasti

5 vartalonhoito-ohjelmaa

9 lisäosaa

 

BRE652/00

Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat

ihokarvat

5 vartalonhoito-ohjelmaa

Philipsin nopeimman epilaattorin pyörivät keraamiset pinsettilevyt tarttuvat

hentoihinkin ihokarvoihin. Vartalon ja jalkojen epiloinnin lisäksi voit hoitaa ihoasi

hellävaraisesti.

Erittäin tarkka lopputulos

Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman

otteen karvasta

Erittäin leveä epilointipää

Helppo ja vaivaton käyttää

Palkittua muotoilua*

Johdotonta laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Opti-light-valo auttaa löytämään ja poistamaan hankalatkin ihokarvat

Ensimmäinen epilaattori, jossa on S-mallinen runko

Helppo mukauttaa omiin kauneudenhoitorutiineihin

Pyörivällä pinsettilevyllä varustettu sähköinen jalkahöylä

Vartalon kuorintaharja irrottaa kuolleet ihosolut

Vartalon hieromalaite rentoutumiseen ja ihon kaunistamiseen

Mukana bikinirajan ajopää ja ohjauskampa

Kasvojen ja herkkien ihoalueiden suojus häiritsevien karvojen poistoon

Mukana hierontasuojus
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Kohokohdat

Philipsin nopein epilaattori

Epilointipään kuvioitu keraaminen pinnoite

tarttuu hennoimpiinkin ihokarvoihin. Entistä

nopeammin (2 200 kierrosta minuutissa)

pyörivä pinsettilevy tekee tästä laitteesta

valikoimamme nopeimman epilaattorin.

Erittäin leveä epilointipää

Erittäin leveä epilointipää käsittelee

suuremman ihoalueen kerrallaan, joten

karvanpoisto on nopeaa ja tehokasta.

Palkittua muotoilua*

Palkittu muotoilu* helpottaa karvanpoistoa

Johdoton laite sopii märkä- ja kuiva-ajoon

Kädensijan luistamaton pinta sopii

erinomaisesti käyttöön suihkussa tai kylvyssä.

Johdottomuus parantaa laitteen

käyttömukavuutta.

Opti-light-valo

Opti-light-valo auttaa löytämään ja

poistamaan hankalatkin ihokarvat

Sähköinen jalkahöylä

Ainutlaatuinen pyörivä pinsettilevy takaa sileät

jalat kantapäästä varpaisiin. Voit käyttää

pyörivää tarkkuusterää tarkkaan ja

perusteelliseen kuolleiden ihosolujen

poistamiseen ja suurienkin ihoalueiden

käsittelyyn.

Vartalon kuorintaharja

Vartalon kuorintaharja irrottaa kuolleet ihosolut

ja estää ihokarvojen kasvun sisäänpäin. Sen

48 200 ohutta hypoallergeenista harjasta

pyyhkii hellävaraisesti mutta tehokkaasti pois

kuolleet ihosolut ja stimuloi ihon

pintakerroksen uudistumista. Laite kuorii ihon

tehokkaammin kuin pelkkä manuaalinen

käsittely.

Vartalon hierontaosa

Rauhoittavan hieromalaitekäsittelyn jälkeen

ihosi näyttää entistäkin kauniimmalta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Sähköinen jalkahöylä

Vartalon hieromalaite

Vartalon kuorintaharja

Bikinirajan trimmauskampa

Bikiniajopää

Kasvojen alueen suojus

Herkkien ihoalueiden suojus

Hierontasuojus

Ihon venytinosa

Pussi: Perusmallinen pussi

Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Opti-light-valo

Johdoton

Kahva: Ergonominen

Suorituskyky

Epilointilevyt: Keraamiset levyt

Epilointijärjestelmä: Patentoitu

epilointijärjestelmä

Epilointipää: 30 mm, Erittäin leveä

Ominaisuudet

Nopeusasetukset: 2 asetusta

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Lataaminen: ladattava, 1,5 tunnin latausaika

Pikalataus

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 32

Levyjen määrä: 17

Jännite: 15 V / 5,4 W

Epilointinopeus 1: 64 000 minuutissa

Epilointinopeus 2: 70 400 minuutissa

* IF Design Award -suunnittelupalkinto 2016
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