
Epilator för våt- och
torrepilering

Satinelle Prestige

 
För ben, kropp, ansikte och
fötter

Keramiska skivor greppar fina
hårstrån

5 kroppsvårdsrutiner

+ 9 tillbehör

 

BRE652/00

Fångar upp till och med korta och tunna hårstrån

5 kroppsvårdsrutiner från huvud till tå

Det S-formade handtaget är smidigt i handen och gör det lätt att komma åt över

hela kroppen. De keramiska skivorna epilerar nära huden för att fånga upp även

fina hårstrån för snabba, långvariga resultat. Våt och torr användning med nio

tillbehör för personlig 5-i-1-kroppsvård.

Enastående resultat

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Extra brett epileringshuvud

Enkel användning

Prisbelönt design*

Sladdlös våt och torr användning, i badet eller duschen

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort även de svåraste hårstråna

Den första epilatorn med S-format handtag

Skräddarsydda rutiner för kropp och ansikte

Pedielektrisk fotfil med roterande skiva

Exfolieringsborsten för kroppen tar bort döda hudceller

Massageapparat för kroppen för avslappning och för strålande hud

Inkluderar trimhuvud och bikinikam

Kåpa för ansikte och känsliga områden för borttagning av oönskat hår

Inkluderar massagekåpa
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Funktioner

Vår snabbaste epilering någonsin

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är

gjort av en strukturerad, keramisk yta som

försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra

gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med

snabbare skivrotation än någonsin

(2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i

varje drag för snabbare hårborttagning.

Prisbelönt design*

Prisbelönt design* för enkel hårborttagning

För sladdlös våt- och torrakning.

Har ett halkfritt grepp, perfekt för användning

med vatten. Ger en bekväm, skonsam

upplevelse i duschen eller badet. Du kan

använda den sladdlös för bästa bekvämlighet.

Opti-light

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort

även de svåraste hårstråna

Pedielektrisk fotfil

Vår unika roterande pedikyrskiva är särskilt

utformad för att ge dig silkeslena fötter från häl

till tå. Du kan använda kanten med hög

precision för exakt och noggrann borttagning

av förhårdnader. Den unika roterande skivan

kan användas för att behandla stora områden

och göra din hud jämnare.

Exfolieringsborste för kroppen

Vår exfolieringsborste för kroppen avlägsnar

döda hudceller och förhindrar inåtväxande

hårstrån. 48 200 hypoallergena, fina borststrån

borstar varsamt men effektivt bort döda

hudceller och stimulerar föryngring av huden.

Den här apparaten exfolierar huden effektivare

än endast manuell behandling.

Massageapparat för kroppen

Vår kroppsmassageapparat ger dig en

avslappnande behandling så att du kan njuta

av glänsande hud.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillbehör

Pedielektrisk fotfil

Massageapparat för kroppen

Exfolieringsborste för kroppen

Trimkam för bikinilinjen

Trimmerhuvud för bikinilinjen

Kåpa för ansiktet

Kåpa för känsliga områden

Massagekåpa

Hudutsträckare

Fodral: Basfodral

Rengöringsborste

Lättanvänd

Våt och torr användning

Opti-light

Trådlös

Handtag: Ergonomisk

Prestanda

Epileringsskivor: Keramiska skivor

Epileringssystem: Patenterat epileringssystem

Epileringshuvud: 30 mm, Extra bred

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Användningstid: upp till 40 minuter

Laddning: Laddningsbar, 1,5 timmes

laddningstid

Snabbladdning

Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 32

Antal skivor: 17

Spänning: 15 V/5,4 W

Pincetthastighet 1: 64 000 per minut

Pincetthastighet 2: 70 400 per minut

* IF Design Award 2016
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