
 

Aparat de ras umed
şi uscat

SatinShave Prestige

 
Suprafaţă de ras dublă

Sistem avansat de radere

Reîncărcare de 1 oră + încărcare
rapidă

5 accesorii

 

BRL170/00

O radere precisă, fără cusur
de la cel mai avansat sistem de radere

Bucură-te de o epilare precisă şi confortabilă pentru picioare şi corp. Cel mai

avansat sistem de radere al nostru îţi oferă o piele fină ca mătasea, fără iritaţii.

SatinShave Prestige - atât de confortabil încât te poţi epila zilnic, atât de precis

încât nu este nevoie.

Piele netedă

Cel mai avansat sistem de radere al nostru, pentru o radere de precizie maximă

Cap flexibil în mai multe direcţii, cu suprafaţă dublă de ras, pentru mai puţine fire de

păr ratate

O radere delicată cu pielea

Pernuţe moi şi confortabile, pentru o senzaţie fină a pielii

Lamele de tuns cu capete rotunjite şi barele de protecţie protejează de zgârieturi

Control fără efort

Primul epilator cu mâner în formă de S

Uşor de utilizat

Ultilizare umedă şi uscată

Indicator baterie

încărcare rapidă în 5 min
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Repere

Sistemul nostru cel mai avansat

Lamele flexibile curbate sunt cu 75% mai

eficiente decât lamele de epilare tradiţionale*.

Sub folia protectoare, îţi urmăresc contururile,

pentru o epilare de precizie maximă.

Cap flexibil în mai multe direcţii, cu suprafaţă

dublă de ras

Pe măsură ce ghidezi aparatul de ras pe

suprafaţa corpului, capul flexibil în mai multe

direcţii cu suprafaţă flotantă de ras şi gât

flexibil se mişcă împreună cu tine, pentru a

menţine contactul optim cu pielea. Suprafeţele

duble de ras te ajută să ratezi mai puţine fire

de păr.

Pernuţe moi şi confortabile

Pernuţele moi şi confortabile aflate de fiecare

parte a capului de ras asigură o glisare lină şi

o senzaţie delicată pielii, în special în zonele

curbate.

Lame de tuns rotunjite şi bare de protecţie

Lamele de tuns cu capete rotunjite şi barele de

protecţie îţi protejează pielea de zgârieturi,

pentru o epilare confortabilă.

Utilizare umedă şi uscată

Pentru utilizare delicată şi comodă la duş sau

în cadă, cu mâner anti-alunecare, pentru

utilizare optimă umedă sau uscată.

Indicator baterie

Indicatorul bateriei iluminează când aparatul

de ras se încarcă, bateria este încărcată

complet sau bateria este aproape descărcată.

Mâner ergonomic în formă de S

Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de

manevrat, oferind control maxim, acces mai

bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa

corpului.

Încărcare rapidă

Încărcare rapidă de 5 minute, pentru o radere

completă.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Accesorii

Cap de tundere pentru zona inghinală

Accesoriu pieptene pt. zona inghinală

Capac de călătorie

Capac dispozitiv pentru întinderea pielii

Husă: Husă de bază

Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Utilizare umedă şi uscată

Fără fir

Mâner: Ergonomic

Indicator baterie: Baterie descărcată, Încărcare

baterie, Baterie încărcată

Performanţă

Cap de ras: Suprafaţă de ras dublă, Sistem

avansat de radere, Capete flexibile şi suprafeţe

de ras

Caracteristici de îngrijire a pielii: Pernuţe moi

şi confortabile, Lame cu vârfuri rotunjite, Bare

de protecţie

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Timp de utilizare: 1 oră

Încărcare: Reîncărcabilă, încărcare rapidă în 5

min, 1 oră timp de încărcare

Specificaţii tehnice

Tensiune: 15 V

Suprafaţă material: Nichel

Număr corpuri suprafaţă de ras: 2
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