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Para as pernas e para o corpo

Depilação potente

+ 5 acessórios

 

BRE712/00

Depilação potente. Suave com a pele
Pele lisinha por até 4 semanas

O depilador Philips série 8000 oferece uma depilação potente, porém suave,

para que você possa ter suas pernas lisinhas em menos de 10 minutos. Aproveite

os benefícios que vão além da depilação com um conjunto para a sua rotina

completa.

Resultados excepcionais

Depilação suave para uma pele lisinha por até 4 semanas

Cabeça depil. extralarga

Cabeça de corte e pente para aparar os pelos para um barbear rente

Capa de contato ideal para o máximo conforto

Uso fácil e prático

Cabo ergonômico em formato de S

Sem fio para uso a seco ou molhado na banheira ou no chuveiro

Luz exclusiva para que você veja pelos finos

A luva esfoliante ajuda a prevenir pelos encravados

Estojo incluído para armazenar tudo em um único lugar.
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Destaques

Depilação poderosa e suave

O depilador Philips Série 8000 oferece uma

depilação potente, porém suave, com suas

pinças aprimoradas e mais de 70.000 ações

de remoção de pelos por minuto. Isso significa

que você pode cobrir uma área maior da pele

e obter uma suavidade impecável por até 4

semanas. Depile suas pernas em apenas 10

minutos!

Cabeça depil. extralarga

A cabeça de depilação extra-larga garante a

remoção dos pelos em áreas maiores e de

forma mais rápida.

Design diferenciado

É fácil controlar o cabo ergonômico em formato

de S, pois é possível ter controle máximo e ter

melhor alcance com movimentos naturais e

precisos por todo o corpo.

Sem fio para uso a seco ou molhado

Desenvolvido com cabo antideslizante, ideal

para o uso na água. Permite uma experiência

mais confortável e gentil no chuveiro ou na

banheira. Para melhor conveniência, você

pode usá-lo sem fio.

Opti-light

Luz exclusiva para que você veja pelos finos e

tenha melhores resultados de depilação em

todas as partes do corpo.

Cabeça de corte e pente para aparar os pelos

A cabeça de corte proporciona um aparar rente

e muito mais delicadeza em diferentes regiões

do corpo. Ele vem com pente para aparar pelos

para definir a área do biquíni.

Luva esfoliante

Usar a luva esfoliante ajuda a prevenir pelos

encravados entre as depilações.

Capa de contato ideal

Depile com facilidade e experimente o

máximo conforto com a capa de contato ideal.

Foi projetada para reduzir o desconforto e os

puxões da pele esticando suavemente a área

que está sendo depilada, para que você não

tenha que fazê-lo.

Estojo de transporte

Estojo moderno para que você possa

armazenar tudo em um único lugar.
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Especificações

Acessórios

Pente da cabeça de corte

Pente para aparar os pelos

Luva esfoliante

Capa de contato ideal

Estojo: Estojo básico

Escova de limpeza

Desempenho

Cabeça depiladora: Extra amplo

Discos de depilação: Discos de cerâmica

Fácil de usar

Uso seco e molhado

Sem fio

Opti-light

Alça: Cabo em formato de S

Especificações técnicas

Voltagem: 15 V/5,4 W

Ação rotativa velocidade 1: 64.000 por minuto

Ação rotativa velocidade 2: 70.400 por minuto

Número de pinças: 32

Recursos

Ajustes de velocidade: 2 ajustes

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de uso: até 40 minutos

Carregamento: Carregamento em 2 horas

Carga rápida

* IF Design Award 2016
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