
 

Електрическа самобръсначка

за мокро и сухо бръснене

SatinShave Advanced

  Самобръсначка с една пластина

Зареждане за 8 часа

4 приставки

 

BRL140/00

Плъзга се леко за бръснене с нежност към кожата

Изпитайте гладко, но нежно бръснене на Вашите крака и тяло. Дамската самобръсначка SatinShave Advanced Ви осигурява

гладка кожа, дори и в банята или под душа. Радвай се на гладка кожа без раздразнение – лесно и удобно.

Гладка кожа

Плаваща пластина за гладко бръснене

Бръснене с нежност към кожата

Дамски тример със заоблени краища, които предотвратяват одраскването

Контрол без усилия

Първият епилатор със S-образна дръжка

Лесна употреба

Използване на сухо и мокро във ваната или под душа

Светлинен индикатор за батерията



Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене BRL140/00

Акценти Спецификации

Плаваща пластина

Плаващата пластина се плъзга естествено по

извивките и контура, поддържайки близък контакт с

кожата Ви за гладко бръснене.

Дамски тример с перлени краища

Дамски тример със заоблени краища пред и зад

бръснещата пластина поддържат гладкото плъзгане

по кожата и предотвратяват одраскване за бръснене

с нежност към кожата.

Ергономична S-образна дръжка

С ергономичната S-образна дръжка лесно

направлявате за максимален контрол и по-добър

достъп с естествени и прецизни движения по

цялото тяло.

За използване на сухо и мокро

За нежно и приятно използване под душ или в

банята, със захват против хлъзгане за употреба на

мокро и сухо.

Светлинен индикатор за батерията

Светлинният индикатор за батерията показва кога

самобръсначката се зарежда, кога е заредена или

изтощена.

 

Аксесоари

Гребен за подстригване

Капаче за меко плъзгане

Капаче на приставката за опъване на кожата

Калъф: Стандартен калъф

Четка за почистване

Лесна употреба

За употреба на мокро и сухо

Безжични

Дръжка: Ергономична

Индикатор за батерията: Изтощена батерия,

Зареждане на батерията, Пълна батерия

Представяне

Бръснеща глава: Самобръсначка с една пластина

Характеристики за грижа за кожата: Дамски тример

с перлени краища

Захранване

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за използване: 1 час

Зареждане: Акумулаторна, 8 часа време за

зареждане

Технически данни

Напрежение: 8 V

Материал – пластина: Никел

Брой на бръснещи пластини: 1

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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