
 

Aparat de ras umed
şi uscat

SatinShave
Advanced

 
O suprafaţă de ras

8 h pentru reîncărcare

4 accesorii

 

BRL140/00

Alunecă uşor, pentru o radere

delicată cu pielea

Experimentează o radere de precizie, dar delicată pe picioare şi pe corp. Aparatul

de ras pentru femei SatinShave Advanced oferă piele fină, chiar şi în baie sau la

duş. Obţine piele fără păr şi fără iritaţii, uşor şi convenabil.

Piele netedă

Suprafaţă de ras flotantă, pentru o radere uniformă

O radere delicată cu pielea

Lamele cu capete rotunjite te protejează de zgârieturi

Control fără efort

Primul epilator cu mâner în formă de S

Uşor de utilizat

Ultilizare umedă şi uscată

Indicator baterie



Aparat de ras umed şi uscat BRL140/00

Repere Specificaţii

Suprafaţă de ras flotantă

Suprafaţa de ras flotantă alunecă în mod

natural peste contururi, menţinând contactul cu

pielea, pentru o radere uniformă.

Lamă de tuns cu capete rotunjite

Lamele cu capete rotunjite din faţa şi din

spatele suprafeţei de ras asigură alunecarea

uşoară a aparatului de ras şi previn

zgârieturile, pentru o radere delicată cu pielea.

Mâner ergonomic în formă de S

Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de

manevrat, oferind control maxim, acces mai

bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa

corpului.

Utilizare umedă şi uscată

Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau

în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru

utilizare optimă umedă sau uscată.

Indicator baterie

Indicatorul bateriei iluminează când aparatul

de ras se încarcă, bateria este încărcată

complet sau bateria este aproape descărcată.

 

Accesorii

Piepteni pentru tuns

Capac cu alunecare lină

Capac dispozitiv pentru întinderea pielii

Husă: Husă de bază

Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Utilizare umedă şi uscată

Fără fir

Mâner: Ergonomic

Indicator baterie: Baterie descărcată,

Încărcare baterie, Baterie încărcată

Performanţă

Cap de ras: O suprafaţă de ras

Caracteristici de îngrijire a pielii: Lame cu

vârfuri rotunjite

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Timp de utilizare: 1 oră

Încărcare: Reîncărcabilă, Timp de încărcare de

8 ore

Specificaţii tehnice

Tensiune: 8V

Suprafaţă material: Nichel

Număr corpuri suprafaţă de ras: 1

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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