
 

El. holiaci strojček na
holenie namokro aj nasucho

SatinShave Prestige

 
Strojček s dvoj. fóliou

Špičkový holiaci systém

1 hod. nabíjania + rýchle
nabíjanie

5 druhov príslušenstva

 

BRL170/00

Bezchybné, hladké oholenie
vďaka nášmu najpokročilejšiemu systému holenia

Užite si bezchybné hladké a pohodlné oholenie nôh a tela. Náš najpokročilejší

systém holenia vám zabezpečí hodvábne jemnú pokožku bez podráždenia.

SatinShave Prestige – taký pohodlný, že sa môžete holiť každý deň. Taký

bezchybný, že to nepotrebujete.

Hladká pokožka

Náš najpokročilejší systém pre to najhladšie oholenie

Hlava Multiflex s dvomi fóliami pre menej nezachytených chĺpkov

Holenie jemné k pokožke

Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk pre mimoriadne jemný pocit na pokožke

Zastrihávač s perlovými hrotmi a bezpečnostná mriežka chránia pred poškriabaním

Jednoduché ovládanie

Prvý epilátor s držadlom v tvare S

Jednoduché používanie

Mokré aj suché používanie vo vani alebo v sprche

Svetelný ukazovateľ stavu batérie

Rýchle 5-minútové nabíjanie
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Hlavné prvky

Náš najpokročilejší systém

Ohybné zaoblené čepele sú o 75 %

efektívnejšie ako tradičné dámske žiletky*.

Skryté pod ochrannou fóliou kopírujú vaše

kontúry a prinášajú vám to najhladšie

oholenie.

Hlava Multiflex s dvomi fóliami

Keď prechádzate holiacim strojčekom po tele,

hlava Multiflex s pohyblivými fóliami

a ohybným krkom sa hýbe spolu s vami, aby

zabezpečila optimálny kontakt s pokožkou. Dve

holiace fólie zabezpečia, že nezachytených

chĺpkov bude minimum.

Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk

Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk na oboch

stranách holiacej hlavy zabezpečia plynulé

ťahy a jemný pocit na pokožke, obzvlášť na

miestach s krivkami.

Perlové hroty a bezpečnostná mriežka

Zastrihávač so zaoblenými perlovými hrotmi

a bezpečnostná mriežka pod zastrihávačom

chránia vašu pokožku pred poškriabaním

a zaručujú pohodlné oholenie.

Mokré a suché použitie

Na jemné a pohodlné používanie počas

sprchovania alebo kúpania s protišmykovou

rukoväťou na optimálne mokré aj suché

používanie.

Svetelný ukazovateľ stavu batérie

Svetelný ukazovateľ stavu batérie ukazuje,

kedy sa holiaci strojček nabíja, kedy je batéria

plná a kedy vybitá.

Ergonomické držadlo v tvare S

S ergonomickým držadlom v tvare S sa

jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí

maximálnu kontrolu a lepší dosah

s prirodzenými a presnými pohybmi po celom

tele.

Rýchle nabíjanie

5-minútové rýchle nabíjanie na jedno

kompletné oholenie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Hlavica na zastrihávanie chľpkov v oblasti

bikín

Zastrihávací hrebeň pre oblasť bikín

Cestovný kryt

Nadstavec na napínanie pokožky

Puzdro: Jednoduché puzdro

Čistiaca kefka

Jednoduché použitie

Na suché aj mokré použitie

Bezkáblový

Telo: Ergonomický

Ukazovateľ stavu batérie: Batéria vybitá,

Nabíjanie batérie, Batéria nabitá

Výkon

Holiaca hlavica: Strojček s dvoj. fóliou,

Špičkový holiaci systém, Ohybná hlava a fólie

Funkcie starostlivosti o pokožku: Pohodlné

vankúšiky jemné na dotyk, Zastrihávače

s oblými perlovými hrotmi, Bezpečnostná

mriežka

Príkon

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas používania: 1-hodinová

Nabíjanie: Nabíjateľná, Rýchle 5-minútové

nabíjanie, Čas nabíjania: 1 hodina

Technické špecifikácie

Napätie: 15 V

Materiál fólie: Nikel

Počet holiacich fólií: 2
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