
 

Sähköinen ladyshaver
Wet and Dry

SatinShave Advanced

 
Ihonläheinen ajo
vahingoittamatta ihoa

8 tunnin lataus

1 lisävaruste

 

BRL130/00

Liukuu pehmeästi, ei ärsytä

ihoa
SatinShave Advanced -ladyshaverilla ajat ihokarvat tarkasti ja hellävaraisesti

jaloista ja vartalosta. Voit käyttää laitetta myös suihkussa ja kylvyssä. Saat sileän

ajotuloksen helposti ja mukavasti ilman ihoärsytystä.

Sileä iho

Joustava ajopää takaa tasaisen ajotuloksen

Hellävarainen ajo

Helmikärkiset trimmerit suojaavat naarmuilta

Vaivatonta hallintaa

Ensimmäinen epilaattori, jossa on S-mallinen runko

Helppokäyttöinen

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Virran merkkivalo



Sähköinen ladyshaver Wet and Dry BRL130/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Joustava ajopää

Joustava ajopää seuraa vartalon muotoja ja

pysyy koko ajan kosketuksissa ihoon, joten

ajotulos on taatusti tasainen.

Helmikärkinen trimmeri

Teräverkon edessä ja takana sijaitsevat

pyöristetyt helmikärkiset trimmerit liukuvat

tasaisesti ja hellävaraisesti iholla ja suojaavat

naarmuilta.

Ergonominen S-mallinen runko

Ergonominen S-mallinen runko mahdollistaa

tarkan ohjaamisen sekä luonnolliset ja

täsmälliset liikkeet. Ulotut entistä paremmin

käsittelemään koko kehoa.

Kuivaan ja märkään käyttöön

Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva-

että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai

kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo osoittaa, onko akun virta

vähissä, onko akku täynnä vai ladataanko

laitetta.

 

Lisätarvikkeet

Ohjauskampa

Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Johdoton

Kahva: Ergonominen

Latauksen ilmaisin: Akun lataus vähissä, Akku

latautuu, Akku täynnä

Suorituskyky

Ajopää: Ladyshaver, jossa teräverkko

Ihonhoito-ominaisuudet: Pyöristetyt

helmikärkiset trimmerit

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 1 tunti

Lataaminen: ladattava, 8 tunnin latausaika

Tekniset tiedot

Jännite: 8 V

Teräverkon materiaali: Nikkeli

Teräverkkojen lukumäärä: 1

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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