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Epilator umed şi
uscat

Satinelle Prestige

 
Pentru picioare, corp şi faţă

Discurile ceramice prind firele
fine

5 rutine de îngrijire corporală

+ 9 accesorii

 
BRE652/00

Cea mai rapidă epilare, chiar şi în cazul firelor subţiri
5 rutine de îngrijire corporală din cap până în picioare

Cel mai rapid epilator al nostru are discuri ceramice unice care se rotesc la o viteză mai mare decât oricând şi

prind ferm firele de păr fine şi scurte. Poţi acum să îţi netezeşti pielea înainte şi după epilare, tratându-ţi corpul şi

picioarele.

Rezultate excepţionale
Cap de epilare din material ceramic unic, pentru control mai bun

Cap de epilare extralat

Utilizare facilă şi fără efort
Design premiat*

Umed şi uscat, fără fir, pentru utilizare în cadă sau la duş

Opti-light te ajută să detectezi şi să îndepărtezi şi cele mai dificile fire

Primul epilator cu mâner în formă de S

Rutine personalizate de îngrijire facială şi corporală
Pilă electrică pentru picioare cu disc rotativ

Peria de exfoliere pentru corp îndepărtează celulele de piele moartă

Accesoriu de masaj pentru corp, pentru relaxare şi o piele radiantă

Include cap de tundere şi pieptene pentru zona inghinală

Capac facial şi pentru zonele delicate pentru îndepărtarea firelor de păr nedorite

Include capac pentru masaj



Epilator umed şi uscat BRE652/00

Repere Specificaţii
Cea mai rapidă epilare
Capul nostru de epilare este unic, având o

suprafaţă ceramică texturată care scoate uşor

chiar şi cele mai fine fire, chiar şi fire de 4 ori

mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu

ceară. Acum cu o viteză şi mai mare de rotaţie

a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă

îndepărtare a părului.

Cap de epilare extralat
Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai

mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea

mai rapidă a părului.

Design premiat*
Design premiat* pentru îndepărtarea fără efort

a părului

Pentru utilizare umedă şi uscată fără fir
Conceput cu un mâner anti-alunecare, ideal

pentru utilizare în apă. Asigură un epilat mai

confortabil şi plăcut în duş sau baie. Îl poţi

folosi fără fir pentru confort sporit.

Opti-Light
Opti-light te ajută să detectezi şi să

îndepărtezi şi cele mai dificile fire

Pilă electrică pentru picioare
Discul rotativ unic pentru pedichiură este

proiectat special pentru a-ţi oferi picioare

catifelate de la călcâi şi până la degete. Poţi

utiliza marginea de ultra-precizie pentru

îndepărtarea precisă şi temeinică a pielii

îngroşate. Discul rotativ unic poate fi utilizat

pentru a trata zone mari şi îţi netezeşte pielea.

Perie de exfoliere pentru corp
Peria noastră de exfoliere pentru corp

îndepărtează celulele de piele moarte şi ajută

la prevenirea creşterii firelor de păr sub piele.

Cei 48.200 de peri fin, hipoalergenici

îndepărtează în mod delicat, dar eficient

celulele de piele moarte şi stimulează

regenerarea suprafeţei pielii. Acest dispozitiv

va exfolia pielea mai eficient decât tratamentul

manual.

Accesoriu de masaj pentru corp
Accesoriul de masaj pentru corp îţi oferă un

tratament relaxant, astfel încât să te poţi

bucura de piele cu aspect radiant.

Cap de tundere şi pieptene pentru zona
inghinală
Include cap de tundere şi pieptene pentru zona

inghinală, pentru a tunde şi a contura zonele

delicate cu mai mult confort.

Capac facial şi pentru zonele delicate
Pentru mai multă delicateţe în diferitele zone

ale corpului, include un capac facial pentru

îndepărtarea uşoară a firelor de păr nedorite de

pe faţă şi un capac pentru zonele delicate

pentru părul din zona axială şi cea inghinală.

Capac pentru masaj
Capacul pentru masaj atenuează senzaţia de

epilare.

Accesoriu de întindere a pielii
Capacul pentru întinderea pielii întinde pielea

în timpul epilării.

Mâner ergonomic în formă de S
Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de

manevrat, oferind control maxim, acces mai

bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa

corpului.

Accesorii
Pilă electrică pentru picioare

Accesoriu de masaj pentru corp

Perie de exfoliere pentru corp

Accesoriu pieptene pt. zona inghinală

Cap de tundere pentru zona inghinală

Capac facial

Capac pentru zonele delicate

Capac pentru masaj

Capac pentru întinderea pielii

Husă: Husă de bază

Perie de curăţat

Uşor de utilizat
Utilizare umedă şi uscată

Opti-light

Fără fir

Mâner: Ergonomic

Performanţă
Discuri pentru epilare: Discuri ceramice

Sistem de epilare: Sistem de epilare patentat

Cap de epilare: 30 mm, Extralat

Caracteristici
Setări de viteză: 2 setări

Alimentare
Tip de baterie: Litiu-ion

Timp de utilizare: până la 40 de minute

Încărcare: Reîncărcabilă, 1,5 ore timp de

încărcare

Încărcare rapidă

Specificaţii tehnice
Număr de puncte de prindere: 32

Număr de discuri: 17

Tensiune: 15 V/5,4 W

1 viteză de epilare: 64000 pe minut

Viteza 2 de epilare: 70400 pe minut

Philips Green Logo
Produsele ecologice Philips Green pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă din punct de vedere ecologic, în

unul sau mai multe domenii de interes pentru

Philips – eficienţă energetică, ambalare,

substanţe periculoase, greutate, reciclare şi

casare şi fiabilitate pe viaţă.

* Premiul iF pentru design 2016
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