
 

Raspador Elétrico de
uso a seco ou molhado

SatinShave Advanced

 
Raspador com lâmina única

Recarregamento de 8 horas

1 acessório

 

BRL130/00

Desliza suavemente para uma depilação

suave para a pele
Depilação rente à pele, mas de forma suave nas pernas e no rosto. Com o ladyshaver SatinShave Advanced sua

pele fica macia tanto no chuveiro quanto na banheira. Faça depilação completa sem irritar a pele, e de forma

fácil e conveniente.

Pele suave

Lâmina flutuante para um barbear rente

Depilação suave para a pele

Raspadores com ponta arredondada para proteger contra arranhões

Controle sem esforço

Primeiro raspador com cabo em formato de S

Fácil de usar

Uso seco/molhado na banheira ou no chuveiro

Luz indicadora de bateria



Raspador Elétrico de uso a seco ou molhado BRL130/00

Destaques Especificações

Lâmina flutuante

A lâmina flutuante desliza naturalmente pelas

curvas e pelos contornos da pele e mantém

contato bem próximo para um raspar rente.

Raspador com ponta arredondada

Os raspadores com pontas arredondadas na

parte da frente e na parte de trás da lâmina de

corte fazem com que o aparelho deslize

suavemente sobre a pele e evite arranhões.

Assim você tem um raspar suave durante o

contato com a pele.

Cabo ergonômico em formato de S

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.

Uso a seco ou molhado

Para uso suave e confortável no chuveiro ou na

banheira com cabo antideslizante para uso

perfeito seco/molhado.

Luz indicadora de bateria

A luz do indicador de bateria mostra quando o

raspador elétrico está sendo carregado, com a

bateria completa ou baixa.

Acessórios

Pente para aparar os pelos

Escova de limpeza

Fácil de usar

Uso seco e molhado

Sem fio

Alça: Ergonômico

Indicador de carga da bateria: Bateria fraca,

Carregador de bateria, Bateria carregada

Desempenho

Cabeça raspadora: Raspador com lâmina

única

Acessórios para cuidado com a pele:

Raspador com ponta arredondada

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de uso: 1 hora

Carregamento: Recarregável, Tempo de

carregamento: 8 horas

Especificações técnicas

Voltagem: 8 V

Material da lâmina: Níquel

Quantidade de lâminas para raspar: 1

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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