
 

Nedves és száraz
elektromos borotva

SatinShave
Advanced

 

Egyszitás borotva

8 óra töltés

4 tartozék

 

BRL140/00

Gyengéd siklás a bőrbarát

borotválkozásért

Élvezze az alapos, ugyanakkor gyengéd borotválást a lábán és testén. A

SatinShave Advanced női borotva fürdés vagy zuhanyozás közben is sima bőrt

biztosít. Szőrmentes bőr irritáció nélkül, egyszerűen és kényelmesen.

Sima bőr

Lebegő szita az egyenletes borotválásért

Bőrbarát borotválkozás

A gyöngyház vágóélek megvédik a karcolódásoktól

Könnyű irányítás

Az első epilátor, mely S alakú markolattal rendelkezik

Egyszerű használat

Nedves és száraz opció: fürdés vagy zuhanyozás közben is használható

Töltöttséget jelző fény



Nedves és száraz elektromos borotva BRL140/00

Fénypontok Műszaki adatok

Lebegő szita

A lebegő szita természetesen siklik a teste

vonalain, folyamatosan érintkezik a bőrével az

egyenletes borotválás érdekében.

Gyöngyház vágóél

A borotvaszita előtt és mögött lévő lekerekített

gyöngyház vágóéleknek köszönhetően a

borotva egyenletesen siklik a bőrén, és a

bőrbarát borotválás jegyében megvédi Önt a

karcolódásoktól.

Ergonomikus S alakú markolat

Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és

maximális irányítást biztosít, továbbá a

természetes és pontos mozgásnak

köszönhetően jobban elérheti a teste minden

részét.

Nedves és száraz használat

A zuhanyzás vagy fürdés közbeni gyengéd és

kényelmes használathoz csúszásgátló

markolattal rendelkezik, ezáltal optimális

eszköz a nedves és száraz használatra.

Töltöttséget jelző fény

A töltöttséget jelző fény jelzi, amikor a borotva

akkumulátora fel van töltve, le van merülve,

vagy éppen tölt.

 

Tartozékok

Fésűtartozék

Puha siklású sapka

Bőr-kifeszítő fej

Védőtok: Hordtáska

Tisztítókefe

Egyszerű használat

Nedves és száraz használatra egyaránt

Vezeték nélküli

Markolat: Ergonomikus

Töltöttségjelző: Alacsony töltöttségi szint,

Akkumulátortöltés, Feltöltött akkumulátor

Teljesítmény

Borotvafej: Egyszitás borotva

Bőrápoló funkciók: Lekerekített gyöngyház

vágóélek

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Használati idő: 1 óra

Töltés: Újratölthető, 8 óra töltési idő

Műszaki adatok

Feszültség: 8 V

Szita anyaga: Nikkel

Borotvasziták száma: 1

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan?

Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat

kínálnak a Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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