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Jaloille ja vartalolle

Tehokas epilointi

5 lisäosaa

 
BRE710/00

Tehokas epilointi, hellävarainen iholle
Sileä iho jopa 4 viikoksi

Philips 8000 -epilaattorit epiloivat tehokkaasti mutta hellävaraisesti, joten saat sileät sääret jopa 10 minuutissa.

Lisävarusteilla saat muitakin etuja.

Erittäin tarkka lopputulos
Hellävarainen epilointi, sileä iho jopa 4 viikoksi

Erittäin leveä epilointipää

Ajopää ja ohjauskampa tarkkaan ajotulokseen

Herkkien ihoalueiden suojus häiritsevien karvojen poistoon

Optimisuojus on täydellisen mukava käyttää

Helppo ja vaivaton käyttää
Ergonominen S-mallinen runko

Johdotonta laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Ainutlaatuisen valon ansiosta poistat myös hennot karvat

Säilytyspussissa voit säilyttää osia yhdessä paikassa.



Wet & Dry -epilaattori BRE710/00

Kohokohdat Tekniset tiedot
Tehokas ja hellävarainen epilointi
Philips 8000 -epilaattori on tehokas mutta

hellävarainen parannettujen pinsettien ja yli

70 000 nyppäyksen ansiosta minuutissa. Siten

voit käsitellä suuremman ihoalueen ja saat

upean sileyden jopa 4 viikoksi. Voit käsitellä

sääret jopa 10 minuutissa!

Erittäin leveä epilointipää
Erittäin leveä epilointipää käsittelee

suuremman ihoalueen kerrallaan, joten

karvanpoisto on nopeaa ja tehokasta.

Palkittua muotoilua*
Ergonominen S-mallinen runko mahdollistaa

tarkan ohjaamisen sekä luonnolliset ja

täsmälliset liikkeet. Ulotut entistä paremmin

käsittelemään koko kehoa.

Johdoton laite sopii märkä- ja kuiva-ajoon
Kädensijan luistamaton pinta sopii

erinomaisesti käyttöön suihkussa tai kylvyssä.

Johdottomuus parantaa laitteen

käyttömukavuutta.

Opti-light-valo
Ainutlaatuisen valon ansiosta poistat myös

hennot karvat, ja epiloinnin tulos on tarkka

koko vartalolla.

Ajopää ja ohjauskampa
Ajopää takaa tarkan ajotuloksen ja

hellävaraisen käsittelyn vartalon eri ihoalueilla.

Ohjauskampa helpottaa bikinirajojen

muotoilua.

Herkkien ihoalueiden suojus
Herkkien ihoalueiden hellävaraista epilointia

varten mukana on herkkien alueiden suojus,

jonka avulla poistat häiritsevät karvat

kasvoista, kainaloista ja bikinialueelta.

Optimisuojus
Optimisuojus helpottaa epilointia ja takaa

erinomaisen käyttömukavuuden. Se vähentää

nipistelyä ja epämukavuutta venyttämällä

käsiteltävää kohtaa hiukan, jotta sinun ei

tarvitse.

Säilytyspussi
Säilytyspussi helpottaa osien säilyttämistä

yhdessä paikassa.

Lisätarvikkeet
Ajopää

Ohjauskampa

Herkkien ihoalueiden suojus

Optimisuojus

Pussi: Perusmallinen pussi

Puhdistusharja

Suorituskyky
Epilointipää: Erittäin leveä

Epilointilevyt: Keraamiset levyt

Helppokäyttöinen
Kuivaan ja märkään käyttöön

Johdoton

Opti-light-valo

Kahva: S-mallinen runko

Tekniset tiedot
Jännite: 15 V / 5,4 W

Epilointinopeus 1: 64 000 minuutissa

Epilointinopeus 2: 70 400 minuutissa

Pinsettien määrä: 32

Ominaisuudet
Nopeusasetukset: 2 asetusta

Virta
Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Lataaminen: 2 tunnin lataus

Pikalataus

* IF Design Award -suunnittelupalkinto 2016
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