
 

Snabbt len hud varje
dag, 3 tillbehör ingår

SatinShave
Advanced

 
Nära rakning utan att skada
huden

Rörligt rakhuvud följer alla
kurvor

Sladdlös, går att använda i
duschen

 

BRL140/00

Glider mjukt så att du får

en hudvänlig rakning

Med Philips SatinShave Advanced får du lena och hårfria ben på nolltid! Det

patenterade höljet runt skärelementen gör att rakbladen aldrig kommer i

direktkontakt med huden, vilket skyddar huden utan att för den delen

kompromissa på resultatet.

Len hud

Flytande skärblad ger dig en jämn rakning

Hudvänlig rakning

Pärlformade trimkammar

Enkel kontroll

Den första epilatorn med S-format handtag

Lättanvänd

Våt och torr användning, för användning i badet eller duschen

Batteriindikator



Snabbt len hud varje dag, 3 tillbehör ingår BRL140/00

Funktioner Specifikationer

Konturföljande, flytande skärblad

De innovativa skärbladen i Philips Ladyshave

Advanced är utformade för att följa även de

minsta av kroppens kurvor och konturer.

Skärbladen kommer mycket nära huden, vilket

ger ett lent och jämnt resultat över hela

kroppen.

Pärlformad trimmer

De rundade, pärlformade trimkammarna

framför och bakom skärbladet gör att

rakapparaten glider mjukt över huden och

förhindrar skär- eller rivsår och ger enhudvänlig

rakning.

Ergonomiskt S-format handtag

Det ergonomiska s-formade handtaget är

enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och

bättre räckvidd med naturliga och exakta

rörelser över hela kroppen.

Våt- och torranvändning

För skonsam och bekväm användning i

duschen eller badet med halkfritt grepp för

optimal våt- och torranvändning.

Batterilampa

En batteriindikator visar tydligt när

rakapparaten laddas, när du har full eller för

låg batterinivå.

Tillbehör

Trimkam

Mjukt glidskydd

Hudutsträckare

Fodral: Basfodral

Rengöringsborste

Lättanvänd

Våt och torr användning

Trådlös

Handtag: Ergonomisk

Batteriindikator: Svagt batteri, Batteriet

laddas, Fulladdat batteri

Prestanda

Rakhuvud: Rakapparat med ett skärblad

Hudvårdsfunktioner: Rundade pärlformade

trimrar

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Användningstid: 1-timmes

Laddning: Laddningsbar, 8 timmars

laddningstid

Tekniska specifikationer

Spänning: 8 V

Material, skärblad: Nickel

Antal skärblad: 1

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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