
 

Sähköinen ladyshaver
Wet and Dry

SatinShave Prestige

 
Kaksi teräverkkoa

Edistynyt ajojärjestelmä

1 tunnin lataus ja pikalataus

3 lisäosaa

 

BRL160/00

Tarkka ajotulos
edistyksellisimmällä ajojärjestelmällämme

Aja karvat jaloista ja vartalosta tarkasti ja mukavasti. Edistyksellisimmän

ajojärjestelmämme ansiosta saat silkinsileän ajotuloksen ilman ihoärsytystä.

SatinShave Prestige sopii päivittäiseen käyttöön. Sileä ajotulos miellyttävästi –

joka päivä.

Sileä iho

Edistyksellisin järjestelmämme takaa tarkimman ajotuloksen

Kahdella teräverkolla varustettu Multiflex-pää ei jätä karvoja ajamatta

Hellävarainen ajo

Pehmeät ja miellyttävät tyynyt saavat ihon tuntumaan erittäin pehmeältä

Helmikärkinen trimmeri ja turvakaaret suojaavat naarmuilta

Vaivatonta hallintaa

Ensimmäinen epilaattori, jossa on S-mallinen runko

Helppokäyttöinen

Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä

Virran merkkivalo

5 minuutin pikalataus
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Kohokohdat

Edistyksellisin järjestelmämme

Suojakalvon alla sijaitsevat joustavat, kaarevat

terät ovat 75 % tehokkaampia kuin perinteiset

ladyshaverin terät*. Ne myötäilevät vartaloasi

ja takaavat tarkimman mahdollisen

ajotuloksen.

Kahdella teräverkolla varustettu Multiflex-

pää

Kun kuljetat ladyshaveria vartalollasi,

joustavilla teräverkoilla ja taipuisalla kaulalla

varustetun Multiflex-pään liikkeet säilyttävät

täydellisen ihokosketuksen. Kahden teräverkon

ansiosta karvoja ei jää ajamatta.

Pehmeät ja miellyttävät tyynyt

Ajopään molemmilla puolilla on pehmeät ja

miellyttävät tyynyt, joiden ansiosta laite liukuu

pehmeästi ja hellävaraisesti etenkin kaarevilla

ihoalueilla.

Helmikärjet ja turvakaaret

Pyöristetty helmikärkinen trimmeri ja

turvakaaret suojaavat ihoa naarmuilta ja

tekevät karvanpoistosta miellyttävää.

Kuivaan ja märkään käyttöön

Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva-

että märkäajoa. Laitteen käyttö suihkussa tai

kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo osoittaa, onko akun virta

vähissä, onko akku täynnä vai ladataanko

laitetta.

Ergonominen S-mallinen runko

Ergonominen S-mallinen runko mahdollistaa

tarkan ohjaamisen sekä luonnolliset ja

täsmälliset liikkeet. Ulotut entistä paremmin

käsittelemään koko kehoa.

Pikalataus

5 minuutin pikalataus kokonaista ajokertaa

varten.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Suojus

Ihon venytinosa

Pussi: Perusmallinen pussi

Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Johdoton

Kahva: Ergonominen

Latauksen ilmaisin: Akun lataus vähissä, Akku

latautuu, Akku täynnä

Suorituskyky

Ajopää: Kaksi teräverkkoa, Edistynyt

ajojärjestelmä, Joustava ajopää ja teräverkot

Ihonhoito-ominaisuudet: Pehmeät ja

miellyttävät tyynyt, Pyöristetyt helmikärkiset

trimmerit, Turvakaaret

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika: 1 tunti

Lataaminen: ladattava, 5 minuutin pikalataus,

1 tunnin latausaika

Tekniset tiedot

Jännite: 15 V

Teräverkon materiaali: Nikkeli

Teräverkkojen lukumäärä: 2
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