
 

Hurtigt glat hud hver
dag, 3 tilbehørsdele

SatinShave
Advanced

 
Tæt barbering uden at skade
huden

Unikt, bevægeligt barberhoved

Kan anvendes under bruseren

 

BRL140/00 Behagelig barbering uden røde

knopper eller irriteret hud

Med Philips SatinShave Advanced får du glatte og hårfri ben på ingen tid. Det

patenterede skjold rundt om skæreelementerne gør, at barberbladene aldrig

kommer i direkte kontakt med huden, hvilket beskytter huden, uden at der bliver

gået på kompromis med resultatet.

Glat hud

Konturfølgende, flydende skæreblade

En hudvenlig barbering

Perleformede trimmekamme

Ubesværet styring

Første epilator med S-formet håndtag

Nem at anvende

Våd og tør til brug i badet eller under bruseren

Batteriindikator



Hurtigt glat hud hver dag, 3 tilbehørsdele BRL140/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Skiftende folie

De innovative skæreblade i Philips Ladyshave

Advanced er udformet, så de følger selv de

mindste af kroppens kurver og konturer.

Skærebladene kommer meget tæt på huden,

hvilket giver et glat og jævnt resultat over hele

kroppen.

”Pearl tip”-trimmer

De afrundede, perleformede trimmekamme

foran og bagved skærebladet gør, at

barbermaskinen glider blødt hen over huden,

forhindrer snitsår og rifter og giver en hudvenlig

barbering.

Ergonomisk S-formet håndtag

Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt

at styre og giver maksimal kontrol, så det er

nemmere at nå rundt på hele kroppen med

naturlige og præcise bevægelser.

Våd & tør brug

Skånsom og behagelig brug under bruseren

eller i badet og med anti-slip-greb, der sikrer

optimal våd og tør brug.

Indikatorlys for batteri

En batteriindikator viser tydeligt, når

barbermaskinen skal oplades, og når batteriet

er fuldt opladet.

Tilbehør

Trimmerkam

Hætte til jævn glidning

Hudstrammerhætte

Etui: Etui, grundmodel

Rensebørste

Brugervenlig

Våd og tør brug

Ledningsfri

Håndgreb: Ergonomisk

Batteriindikator: Lavt batteriniveau,

Batteriopladning, Fuldt opladet batteri

Performance

Skær: Enkeltfolieshaver

Hudplejefunktioner: Afrundede ”pearl tip”-

trimmere

Strøm

Batteritype: Litiumion

Brugstid: 1 time

Opladning: Genopladelig, 8 timers

opladningstid

Tekniske specifikationer

Spænding: 8V

Foliemateriale: Nikkel

Antal skærfolier: 1

 

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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