
 

Golarka elektryczna -
na sucho i na mokro

SatinShave
Advanced

 
Golarka z pojedynczą siateczką

Ładowanie w 8 godz.

4 akcesoria

 

BRL140/00

Płynny ruch po skórze zapewniający

delikatne golenie

Korzystaj z dokładnego, a jednocześnie delikatnego golenia nóg i ciała. Golarka

damska SatinShave Advanced zapewnia gładkie golenie — nawet w wannie lub

pod prysznicem. Uzyskaj gładką skórę bez podrażnień w prosty i wygodny

sposób.

Gładka skóra

Ruchoma siateczka zapewnia równomierne golenie

Golenie przyjazne dla skóry

Trymery z perłowymi ząbkami chronią przed skaleczeniami

Łatwa obsługa

Pierwszy depilator z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem

Wygodne użytkowanie

Można używać na sucho i na mokro, pod prysznicem lub w wannie

Wskaźnik poziomu akumulatora



Golarka elektryczna - na sucho i na mokro BRL140/00

Zalety Dane techniczne

Ruchoma siateczka

Ruchoma siateczka przesuwa się po

nierównościach i zaokrągleniach w naturalny

sposób, zachowując bliski kontakt ze skórą w

celu zapewnienia równomiernego golenia.

Trymer z perłowymi ząbkami

Trymery z zaokrąglonymi perłowymi ząbkami

znajdują się przed i za siateczką golącą. Dzięki

nim golarka płynnie przesuwa się po skórze,

zabezpieczając ją przed skaleczeniami.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt

umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając

pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w

naturalny i precyzyjny sposób przesuwać

urządzenie po całym ciele.

Do użytku na mokro i na sucho

Dzięki specjalnemu uchwytowi

antypoślizgowemu urządzenia można używać

w optymalny sposób na sucho i na mokro —

podczas codziennej kąpieli pod prysznicem

lub w wannie.

Wskaźnik poziomu akumulatora

Wskaźnik poziomu akumulatora informuje, gdy

akumulator się ładuje, jest naładowany lub

biski rozładowania.

 

Akcesoria

Nasadka do przycinania

Nasadka Soft glide

Nasadka do napinania skóry

Pokrowiec: Standardowe etui

Szczoteczka do czyszczenia

Łatwość użytkowania

Możliwość używania na mokro i na sucho

Sieć bezprzewodowa

Uchwyt: Ergonomiczny

Wskaźnik akumulatora: Niski poziom

naładowania akumulatora, Ładowanie

akumulatora, Akumulator w pełni naładowany

Wydajność

Głowica goląca: Golarka z pojedynczą

siateczką

Funkcje ochrony skóry: Trymery z

zaokrąglonymi perłowymi ząbkami

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas używania: 1 godzina

Ładowanie: Akumulator (wielokrotne

ładowanie), Czas ładowania: 8 godz.

Dane techniczne

Napięcie: 8 V

Materiał siateczki: Nikiel

Liczba siateczek golących: 1

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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