
 

„Wet and Dry“
elektrinis skustuvas

SatinShave Prestige

 
Skustuvas su dviguba plokštele

Pažangi skutimo sistema

1 val. įkrovimas + spartusis
įkrovimas

5 priedai

 

BRL170/00

Nepriekaištingas ir švarus skutimas
naudojant pažangiausią skutimosi sistemą

Mėgaukitės nepriekaištingu ir švariu kojų ir kūno plaukų skutimu. Su mūsų sukurta

pažangia skutimo sistema galėsite mėgautis švelnia ir nesudirginta oda.

„SatinShave Prestige“ yra toks patogus, kad galėtumėte juo skusti kiekvieną dieną,

tačiau jis skuta taip švariai, kad to daryti nereikia.

Švelni oda

Pažangiausia skutimo sistema – skutama itin arti odos

Įvairiomis kryptimis judanti galvutė su dvigubu tinkleliu – paliekama mažiau

plaukelių

Odos nedirginantis skutimas

Švelnios ir patogios pagalvėlės – visiškai nedirginama oda

Kirptuvas suapvalintais galiukais ir apsauginės juostos saugo nuo įbrėžimų

Valdymas be pastangų

Pirmasis epiliatorius su S formos rankena

Paprasta naudoti

Galite naudoti sausą arba sudrėkinę vonioje ar duše

Akumuliatoriaus indikatoriaus lemputė

5 min. greitasis įkrovimas
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Ypatybės

Pažangiausi sistema

Paslankūs išlenkti peiliukai yra 75 %

efektyvesni nei įprasti moteriški peiliukai*. Po

apsauginiu tinkleliu paslėpti peiliukai atkartoja

jūsų kūno linijas ir skuta ypač arti odos.

Įvairiomis kryptimis judanti galvutė su

dvigubu tinkleliu

Braukiant skustuvu per kūną jo įvairiomis

kryptimis judanti galvutė su paslankiais

peiliukais ir lanksčiu kakliuku juda pagal jūsų

kūno linijas ir išlaiko optimalų sąlytį su oda.

Du tinkleliai padeda užtikrinti, kad liktų kuo

mažiau plaukelių.

Švelnios ir patogios pagalvėlės

Švelnios ir patogios pagalvėlės iš abiejų pusių

amortizuoja skutimo galvutę, todėl ji švelniai

slysta per odą, ypač nelygiose vietose.

Antgaliai suapvalintu galiuku ir apsauginės

juostos

Kirptuvas suapvalintais galiukais ir apsauginės

juostos saugo odą nuo įbrėžimų, kad

galėtumėte skustis patogiai.

Naudoti ir sausai, ir drėgnai odai

Dėl neslidžios rankenos patogu naudoti

įprastai prausiantis duše ar vonioje – sausą ar

sudrėkinus.

Akumuliatoriaus indikatoriaus lemputė

Akumuliatoriaus indikatoriaus lemputė rodo,

kai skustuvas įkraunamas, visiškai įkrautas

arba įkrova senka.

Ergonomiška S formos rankena

Ergonomiška S formos rankena lengva

prietaisą valdyti bei natūraliais ir tiksliais

judesiais patogiau pasiekti bet kurią kūno

vietą.

Greitas įkrovimas

5 min. greitasis įkrovimas vienam skutimuisi.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



„Wet and Dry“ elektrinis skustuvas BRL170/00

Specifikacijos

Priedai

Bikinio dailinimo galvutė

Bikinio zonos kirpimo šukos

Kelioninis dangtelis

Odos įtempimo dangtelis

Krepšelis: Įprastas krepšelis

Valymo šepetys

Lengva naudoti

Drėgnas ir sausas naudojimas

Belaidė

Rankenėlė: Ergonomiškas

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Senka baterija,

Akumuliatoriaus įkrovimas, Baterija įkrauta

„Performance“

Skutimo galvutė: Skustuvas su dviguba

plokštele, Pažangi skutimo sistema, Lanksti

galvutė ir tinkleliai

Odos priežiūros funkcijos: Švelnios ir patogios

pagalvėlės, Kirptuvas suapvalintais galiukais,

Apsauginės juostos

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 1 val.

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama, 5 min.

greitasis įkrovimas, 1 val. įkrovimo laikas

Techniniai duomenys

Įtampa: 15 V

Medžiaginė plokštelė: Nikelis

Skutimo tinklelių skaičius: 2
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