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Epilátor pro mokré
a suché holení

Epilator Series 8000

 
Na nohy, tělo a chodidla

Účinná epilace

+ 7 ks příslušenství

 
BRE730/10

Účinná epilace šetrná k pokožce
Hladká pokožka až na 4 týdny

Epilátor Philips Series 8000 se může pochlubit výkonnou, zároveň jemnou epilací, a vy tak dosáhnete hladkých

lýtek za pouhých 10 minut. Užijte si s touto kompletní sadou víc než jen epilaci.

Výjimečné výsledky
Jemná epilace pro hladkou pokožku až po dobu 4 týdnů

Mimořádně široká epilační hlavice

Holicí hlavice a zastřihovací hřeben pro hladké oholení

Kryt pro ošetření citlivých partií

Kryt pro optimální kontakt s pokožkou a maximální pohodlí

Nejen epilace
Nástavec na pedikúru s rotačním kotoučem pro sametově hladká chodidla

Snadné používání bez námahy
Ergonomická rukojeť ve tvaru S

Bezkabelové mokré i suché holení je ideální do vany nebo sprchy

Díky zabudovanému světlu nevynecháte ani jemné chloupky.

Peelingová rukavice zamezí zarůstání chloupků

Včetně pouzdra pro uložení všeho na jednom místě.



Epilátor pro mokré a suché holení BRE730/10

Přednosti Specifikace
Účinná a jemná epilace
Epilátor Philips Series 8000 se může pochlubit

účinnou, ale jemnou epilací díky vylepšeným

diskům a více než 70 000 jejich

otáčkám za minutu. To znamená, že můžete

ošetřit větší část pokožky a dosáhnout

bezchybné hladkosti až po dobu 4 týdnů. Obě

lýtka si ošetříte za pouhých 10 minut!

Mimořádně široká epilační hlavice
Mimořádně široká epilační hlavice pokryje

jedním pohybem větší část pokožky a tím

odstraňuje chloupky rychleji.

Design ověnčený cenami*
Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno

ovládá a dosáhne po celém těle díky

přirozenému, přesnému pohybu.

Bezkabelové mokré i suché použití
Díky designu protiskluzové rukojeti je ideální

pro použití v kontaktu s vodou. Umožňuje

pohodlné, šetrné oholení ve vaně nebo ve

sprše. Pro větší pohodlí jej můžete použít také

bezkabelově.

Světlo Opti-light
Díky zabudovanému světlu nevynecháte ani

jemné chloupky a dosáhnete nejlepších

výsledků epilace po celém těle.

Holicí hlavice a zastřihovací hřeben
Holicí hlavice nabízí hladké oholení a větší

šetrnost pro různé části těla. Je dodávána se

zastřihovacím hřebenem pro úpravu oblasti

bikin.

Peelingová rukavice
Peelingová rukavice pomáhá zamezit zarůstání

chloupků mezi jednotlivými epilacemi.

Nástavec na pedikúru
Náš precizní rotační kotouč 3 v 1 zajišťuje

hladká chodidla od paty až po špičky za

pouhých 5 minut. Rovný povrch použijte na

větší plochy, horní špičku na menší plochy

a zakřivenou stranu na oblasti s hrubší

pokožkou. Je to tak snadné.

Kryt pro ošetření citlivých oblastí
K zajištění mimořádně jemné epilace

v oblastech, kde je to nejvíc potřeba, má

přístroj kryt pro ošetření citlivých oblastí tváře,

podpaží a linie bikin.

Kryt pro optimální kontakt s pokožkou
Pro maximální pohodlí a snadnou epilaci s

krytem pro optimální kontakt s pokožkou. Je

navržen tak, aby snižoval tahání za pokožku a

nepohodlí, protože místo vás jemně napíná

pokožku pouze v oblasti, kterou právě

ošetřujete.

Pouzdro pro skladování
Elegantní pouzdro, abyste mohli vše uložit na

jednom místě.

Příslušenství
Holicí hlavice

Zastřihovací hřeben

Nástavec na pedikúru

Kryt pro ošetření citlivých oblastí

Kryt pro optimální kontakt s pokožkou

Peelingová rukavice

Pouzdro: Pouzdro

Čisticí kartáč

Výkon
Epilační hlavice: Mimořádně široká

Epilační disky: Keramické disky

Snadné použití
Mokré a suché použití

Bez kabelu

Světlo Opti-light

Rukojeť: Rukojeť ve tvaru S

Technické údaje
Napětí: 15 V / 5,4 W

Počet otáček, rychlost 1: 64 000 za minutu

Počet otáček, rychlost 2: 70 400 za minutu

Počet disků: 32

Funkce
Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový

Doba používání: až 40 minut

Nabíjení: 2hodinové nabíjení

Rychlé nabíjení

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Ocenění IF Design Award 2016

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2022‑03‑17
Verze: 4.2.1

EAN: 08 71010 39355 20

www.philips.com

http://www.philips.com/

