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Kompaktní epilátor
s kabelem

Satinelle Essential

 
Včetně zastřihovače oblasti
třísel

 
BRP505/00

Snadná epilace
Hladká pokožka po celé týdny

Užijte si hladké nohy po celé týdny s epilátorem Philips Satinelle. Jemně odstraňuje chloupky krátké pouhých

0,5 mm (od kořínků). Tato speciální edice obsahuje zastřihovač oblasti třísel pro dokonalé výsledky

Dokonalé výsledky
Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Snadné a bezproblémové používání
2 nastavení rychlosti uchopí tenčí i silnější chloupky

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Zastřihovač oblasti bikin pro bezpečné a snadné zastřihování

Včetně nasazovacího hřebenu pro zastřižení chloupků na délku 3 mm.

Napájení z baterie je optimální pro použití nejen na cestách

Zastřihovač oblasti třísel: Použití na mokro i na sucho

Příslušenství
Cestovní pouzdro



Kompaktní epilátor s kabelem BRP505/00

Přednosti Specifikace
Efektivní epilační systém
Efektivní epilační systém zanechává pokožku

hladkou a bez strniště na dlouhé týdny

2 nastavení rychlosti
2 nastavení rychlosti k odstranění řidších a

hustších chloupků umožňují zbavit se jich tak,

jak je to pro vás co nejvhodnější

Ergonomická rukojeť
Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje

pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho

skvěle vypadá!

Omyvatelná epilační hlava
Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

Hlava je odnímatelná a omyvatelná pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

Zastřihovač oblasti třísel
Upravujte oblast bikin. Tento zastřihovač pro

oblast bikin je opatřen zúženou zastřihovací

hlavou, která rovnoměrně zastřihuje chloupky

na 0,5 mm. Je možné jej používat ve sprše i na

sucho. Zastřihovač funguje na baterii, lze jej

snadno brát s sebou na cesty.

Nasazovací hřeben zastřihovače
Zvolte si délku zastřižení. Nasaďte zastřihovací

hřeben na zastřihovací hlavu a přesně

zastřihněte chloupky na délku 3 mm.

Zastřihovač oblasti třísel: Použití na mokro i
na sucho
Zastřihovač je stejně účinný na mokro i na

sucho

Přenosný
Není třeba nabíjecích kabelů! Zařízení

BikiniGenie je napájeno baterií. Včetně baterií

AA.

Cestovní pouzdro
Elegantní cestovní pouzdro pro ukládání a

přepravu

Výkon
Epilační systém: Efektivní epilační systém

Epilační disky: Jemné pinzetové kotouče

Snadné použití
Držadlo: Ergonomický

Omyvatelná epilační hlava

Funkce
Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Kabel

Zastřihovač oblasti třísel: Nasazovací hřeben

zastřihovače, zastřihuje na délku 3 mm, Mokré

a suché použití

Design
Držadlo: Kompaktní

Technické údaje
Napětí: 15 V

Příslušenství
Hřeben zastřihovače oblasti třísel

Čisticí kartáček

Servis
2letá záruka
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