
 

„Wet and Dry“
elektrinis skustuvas

SatinShave
Advanced

 
Skustuvas su viena plokštele

8 val. įkrovimas

4 priedai

 

BRL140/00

Tolygus slydimas ir odos

nedirginantis skutimas

Mėgaukitės švariu ir švelniu kojų ir kūno plaukų skutimu. Moteriškas skustuvas

„SatinShave Advanced“ gali būti naudojamas duše arba vonioje. Mėgaukitės

švariai nuskusta ir nesudirginta oda – lengvai ir patogiai.

Švelni oda

Paslankus tinklelis lygiam skutimui

Odos nedirginantis skutimas

Kirptuvai suapvalintais galiukais saugo nuo įbrėžimų

Valdymas be pastangų

Pirmasis epiliatorius su S formos rankena

Paprasta naudoti

Galite naudoti sausą arba sudrėkinę vonioje ar duše

Akumuliatoriaus indikatoriaus lemputė



„Wet and Dry“ elektrinis skustuvas BRL140/00

Ypatybės Specifikacijos

Paslankus tinklelis

Paslankus tinklelis slysta natūraliai

prisitaikydamas prie kūno linijų, išlieka gerai

prigludęs prie odos, todėl plaukus nuskusite

lygiai.

Kirptuvas suapvalintais galiukais

Kirptuvai suapvalintais galiukais skutimo

plokštelės priekyje ir gale leidžia tolygiai

braukti prietaisu per odą ir saugo nuo odos

įbrėžimų skutantis.

Ergonomiška S formos rankena

Ergonomiška S formos rankena lengva

prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais

judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno

vietą.

Naudoti ir sausai, ir drėgnai odai

Dėl neslidžios rankenos patogu naudoti

įprastai prausiantis duše ar vonioje – sausą ar

sudrėkinus.

Akumuliatoriaus indikatoriaus lemputė

Akumuliatoriaus indikatoriaus lemputė rodo,

kai skustuvas įkraunamas, visiškai įkrautas

arba įkrova senka.

 

Priedai

Kirpimo šukos

Švelnaus slydimo antgalis

Odos įtempimo dangtelis

Krepšelis: Įprastas krepšelis

Valymo šepetys

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas

Belaidė

Rankenėlė: Ergonomiškas

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Senka

baterija, Akumuliatoriaus įkrovimas, Baterija

įkrauta

„Performance“

Skutimo galvutė: Skustuvas su viena plokštele

Odos priežiūros funkcijos: Kirptuvas

suapvalintais galiukais

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 1 val.

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama, 8 val.

įkrovimo laikas

Techniniai duomenys

Įtampa: 8 V

Medžiaginė plokštelė: Nikelis

Skutimo tinklelių skaičius: 1

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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