
 

Električni brivnik za
mokro in suho britje

SatinShave
Advanced

 
Brivnik z eno mrežico

8 ur polnjenja

4 nastavki

 

BRL140/00

Nežno drsi za koži

prijazno britje

Privoščite si natančno in nežno britje nog in telesa. Damski brivnik SatinShave

Advanced zagotavlja gladko kožo, uporabljate pa ga lahko tudi v kadi ali pod

prho. Enostavno in priročno si zagotovite gladko kožo brez razdraženja.

Gladka koža

Prilagodljiva mrežica za enakomerno britje

Koži prijazno britje

Prirezovalniki z biserno konico ščitijo pred praskami

Enostavno upravljanje

Prvi depilator z ročajem v obliki črke S

Enostavna uporaba

Mokra in suha uporaba v kadi ali pod prho

Indikator baterije



Električni brivnik za mokro in suho britje BRL140/00

Značilnosti Specifikacije

Prilagodljiva mrežica

Prilagodljiva mrežica naravno drsi po linijah in

neravnih predelih ter nenehno ohranja stik s

kožo za enakomerno britje.

Prirezovalnik z biserno konico

Prirezovalniki z zaobljeno biserno konico pred

in za brivno mrežico zagotavljajo gladko

drsenje brivnika po koži in preprečujejo praske

za koži prijazno britje.

Ergonomski ročaj v obliki črke S

Ergonomski ročaj v obliki črke S je enostavne

uporabe ter omogoča najboljši nadzor in lažji

doseg z naravnimi in natančnimi gibi po vsem

telesu.

Mokra in suha uporaba

Za nežno in udobno uporabo med kopanjem

ali prhanjem z nedrsečim ročajem za

optimalno mokro in suho uporabo.

Indikator baterije

Indikator baterije označuje, kdaj se brivnik

polni, kdaj je baterija polna in kdaj je šibka.

 

Dodatna oprema

Prirezovalni glavnik

Pokrovček za gladko drsenje

Pokrovček za napenjanje kože

Torbica: Osnovna torbica

Ščetka za čiščenje

Enostavna uporaba

Mokra in suha uporaba

Brezžično

Ročaj: Ergonomsko

Indikator baterije: Baterija je šibka, Polnjenje

baterije, Baterija je polna

Zmogljivost

Brivna glava: Brivnik z eno mrežico

Funkcije za nego kože: Prirezovalniki z

zaobljeno biserno konico

Napajanje

Tip baterije: Litij-ionska

Čas uporabe: 1 ura

Polnjenje: Za polnjenje, 8 ur polnjenja

Tehnične specifikacije

Napetost: 8 V

Material mrežice: Nikelj

Število brivnih mrežic: 1

 

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.
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