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Dobre sa kĺže a holenie je tak šetrné k pokožke

Zakúste pocit z hladkého ale jemného oholenia nôh a tela. Dámsky holiaci strojček SatinShave Advanced vám

poskytne hladkú pokožku dokonca aj vo vani alebo v sprche. Hladká pokožka bez podráždenia, jednoducho

a pohodlne.

Hladká pokožka

Pohyblivá fólia pre rovnomerné oholenie

Holenie jemné k pokožke

Zastrihávače s perlovými hrotmi chránia pred poškriabaním

Jednoduché ovládanie

Prvý epilátor s držadlom v tvare S

Jednoduché používanie

Mokré aj suché používanie vo vani alebo v sprche

Svetelný ukazovateľ stavu batérie
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Hlavné prvky Technické údaje

Pohyblivá fólia

Pohyblivá fólia sa prirodzene kĺže po vašich

krivkách a kontúrach a udržiava tesný kontakt

s pokožkou pre rovnomerné oholenie.

Zastrihávač s perlovými hrotmi

Zastrihávač s perlovými hrotmi pred a za

holiacou fóliou zabezpečujú hladké kĺzanie

holiaceho strojčeka po pokožke, chránia pred

poškriabaním a zabezpečujú oholenie šetrné

k pokožke.

Ergonomické držadlo v tvare S

S ergonomickým držadlom v tvare S sa

jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí

maximálnu kontrolu a lepší dosah

s prirodzenými a presnými pohybmi po celom

tele.

Mokré a suché použitie

Na jemné a pohodlné používanie počas

sprchovania alebo kúpania s protišmykovou

rukoväťou na optimálne mokré aj suché

používanie.

Svetelný ukazovateľ stavu batérie

Svetelný ukazovateľ stavu batérie ukazuje,

kedy sa holiaci strojček nabíja, kedy je batéria

plná a kedy vybitá.

 

Príslušenstvo

Zastrihávací hrebeň

Nástavec na jemné kĺzanie

Nadstavec na napínanie pokožky

Puzdro: Jednoduché puzdro

Čistiaca kefka

Jednoduché použitie

Na suché aj mokré použitie

Bezkáblový

Telo: Ergonomický

Ukazovateľ stavu batérie: Batéria vybitá,

Nabíjanie batérie, Batéria nabitá

Výkon

Holiaca hlavica: Jednofóliový holiaci strojček

Funkcie starostlivosti o pokožku: Zastrihávače

s oblými perlovými hrotmi

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas používania: 1-hodinová

Nabíjanie: Nabíjateľná, Čas nabíjania 8 hodín

Technické špecifikácie

Napätie: 8 V

Materiál fólie: Nikel

Počet holiacich fólií: 1

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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