
 

Depiladora de corte
eléctrica a húmido e a seco

SatinShave Advanced

 
Sistema de corte com cabeça
única

Recarregamento em 8 horas

1 acessório

 

BRL130/00

Desliza suavemente para um

corte suave para a pele

Experimente um corte rente mas suave nas pernas e no corpo. A depiladora de

corte SatinShave Advanced proporciona-lhe pele macia, mesmo no duche ou no

banho. Obtenha uma pele sem pêlos e sem irritação, de forma fácil e cómoda.

Pele macia

Rede de corte oscilante para um corte rente

Um corte suave para a pele

Aparadores com pontas de pérola protegem contra arranhões

Controlo sem esforço

Primeira depiladora com pega em forma de S

Fácil de utilizar

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche

Luz indicadora da bateria



Depiladora de corte eléctrica a húmido e a seco BRL130/00

Destaques Especificações

Rede de corte oscilante

Rede de corte oscilante desliza naturalmente

pelos contornos do seu corpo, mantendo o

contacto com a sua pele para um corte rente.

Aparador com pontas de pérola

Os aparadores com pontas de pérola

arredondadas na parte frontal e rede de corte

na parte posterior, asseguram um corte e

deslizar suave sobre a sua pele e evitam

arranhões.

Pega ergonómica em forma de S

A pega ergonómica em forma de S é fácil de

manusear, dando-lhe maior alcance e máximo

controlo com movimentos naturais e precisos,

em todo o corpo.

Wet & Dry

Para uma utilização suave e confortável

durante o duche ou banho. Pega antideslizante

para um manuseamento perfeito a húmido e a

seco.

Luz indicadora da bateria

A luz indicadora da bateria indica quando a

depiladora de corte está a carregar, com carga

completa ou com pouca carga.

 

Acessórios

Pente aparador

Escova de limpeza

Fácil de utilizar

Utilização a húmido e a seco

Sem cabo

Pega: Ergonómico

Indicador de bateria: Bateria fraca,

Carregamento da bateria, Bateria completa

Performance

Cabeça de corte: Sistema de corte com

cabeça única

Características de cuidado da pele:

Aparadores com pontas de pérola

arredondadas

Potência

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de utilização: 1 hora

Carregamento: Recarregável, Tempo de

carregamento de 8 horas

Especificações técnicas

Voltagem: 8 V

Material da rede: Níquel

Número de redes de corte: 1

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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