
 

Draadloos scheerapparaat
voor nat en droog scheren

SatinShave Prestige

 
Scheerapparaat met enkel
scheerblad

1,5 uur opladen

+ 6 accessoires

 

BRL175/00 Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
Nu met elektrische voetvijl

Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De handige

SatinShave Prestige-ladyshave zorgt voor een gladde huid zonder irritatie. Geniet

van zijdezachte huid op uw lichaam en voeten.

Gladde huid
Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Elektrische voetvijl met draaiende schijf

Inclusief trimhoofd en bikinitrimkam

Huidvriendelijk scheren
Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

Probleemloze bediening
Ergonomische S-vormige handgreep

Gebruiksvriendelijk
Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Batterij-indicator

Inclusief hulpstuk voor het gladtrekken van de huid



Draadloos scheerapparaat voor nat en droog scheren BRL175/00

Kenmerken
Bewegend scheerhoofd

Het bewegende scheerhoofd glijdt op

natuurlijke wijze over de contouren en

natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt

zo nauw en continu contact met de huid voor

een gelijkmatig resultaat.

Trimmer met parelvormige trimmeruiteinden

De parelvormige trimmeruiteinden voor en

achter het scheerblad zorgen ervoor dat het

scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en

krassen voorkomt.

Elektrische voetvijl

Onze unieke roterende pedicureschijf biedt

zijdezachte voeten van hiel tot teen. Gebruik de

ultraprecisierand voor nauwkeurige en

grondige eeltverwijdering. De unieke

draaiende schijf kan worden gebruikt voor de

behandeling van grote oppervlakken en

verzacht uw huid.

Nat en droog te gebruiken

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de

douche of in bad. Met antisliphandvat voor

optimaal nat en droog gebruik.

Batterij-indicator

De batterij-indicator geeft aan wanneer het

scheerapparaat wordt opgeladen, of wanneer

de batterij vol of bijna leeg is.

Trimhoofd en bikinitrimkam

Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om

gevoelige zones makkelijker te trimmen en

vormen.

Hulpstuk voor het gladtrekken van de huid

Speciale kap die de huid gladtrekt tijdens het

scheren

Ergonomische S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt

voor optimale controle en beter bereik met

natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over

het hele lichaam.



Draadloos scheerapparaat voor nat en droog scheren BRL175/00

Specificaties
Performance
Scheerhoofd: Scheerapparaat met enkel

scheerblad

Huidverzorgingsfuncties: Ronde parelvormige

trimmeruiteinden

Accessoires
Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Kam voor de bikinitrimmer

Trimkam

Kap voor het gladtrekken van de huid

Etui: Basisetui

Reinigingsborsteltje

Elektrische voetvijl

Gebruiksgemak
Draadloos

Handvat: Ergonomisch

Nat en droog te gebruiken

Batterij-indicator: Batterij laadt op, Batterij

vol, Batterij bijna leeg

Kenmerken
Snelheidsstanden: 2 instellingen

Technische specificaties
Voltage: 15 V / 5,4 W

Materiaal blad: Nikkel

Aantal scheerbladen: 1

Vermogen
Batterijtype: Lithium-ion

Oplaadbaar

Gebruikstijd: tot 40 minuten

Opladen: Oplaadtijd van 1,5 uur
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