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Satinelle Essential

 
Bikinivonal-formázóval

 
BRP505/00

Egyszerű epilálás
Hetekig sima bőr

Élvezze a hetekig tartó sima lábat a Philips Satinelle készüléknek köszönhetően. Gyengéden eltávolítja a

mindössze 0,5 mm hosszú szőrszálakat is, egészen a gyökerektől. Ez a különleges kiadás a bikinivonal tökéletes

formázásához és a hibátlan eredményekhez elengedhetetlen bikinivonal-formázót tartalmaz.

Alapos eredmények
A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

Egyszerű és problémamentes használat
2 sebességfokozat a vékonyabb, illetve a vastagabb szőrszálak eltávolításához

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Bikinivonal-formázó a biztonságos és gyors vágás érdekében

A készülékhez mellékelt rápattintható fésű 3 mm hosszúságúra nyírja a szőrszálakat.

Elemmel működik az optimális szállíthatóság érdekében.

Bikinivonal-formázó: nedves és száraz használat

Tartozékok
Utazótáska



Vezetékes kompakt epilátor BRP505/00

Fénypontok Műszaki adatok
Hatékony epilálórendszer
A hatékony epilálórendszer gyökerestől

eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig

sima és borostamentes marad

2 sebességfokozat
2 sebességfokozat a vékonyabb és vastagabb

szőrszálak eltávolításához a személyre

szabottabb szőrtelenítésért.

Ergonomikus markolat
A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést

szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul

még tetszetős is!

Mosható epilálófej
Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

Bikinivonal-formázó
A bikinivonal vágása és formázása. Ez a

bikinivonal-formázó rendelkezik egy mini

vágófejjel, amely gondoskodik a szőrszálak

0,5 mm-es hosszúságúra történő vágásáról. A

zuhanyzóban és azon kívül is egyaránt

használható. Akkumulátoros

energiaellátásának köszönhetően könnyedén

magával viheti bárhova.

Rápattintható formázófésű
Szabadon variálhatja a hosszúságot! Pattintsa

rá a formázófésűt a vágófejre, és vágja a

szőrszálakat pontosan 3 mm hosszúságúra.

Bikinivonal-formázó: nedves és száraz
használat
A formázó nedves és száraz használatnál

egyformán hatékony.

Hordozható
Nincs szükség töltőkábelre! A BikiniGenie

elemmel működik. AA elemek mellékelve.

Utazótáska
Elegáns utazótáska a borotva tárolásához és

szállításához.

Teljesítmény
Epilálórendszer: Hatékony epilálórendszer

Epilálótárcsák: Gyengéd csipeszelő tárcsák

Egyszerű használat
Markolat: Ergonomikus

Mosható epilálófej

Jellemzők
Sebesség beállítások: 2 beállítás

Vezetékes

Bikinivonal-formázó: Rápattintható

formázófésű, 3 mm hosszúságra nyír, Nedves

és száraz használat

Kialakítás
Markolat: Kompakt

Műszaki adatok
Feszültség: 15 V

Tartozékok
Bikinivonal-formázó fésű

Tisztítókefe

Szerviz
2 év garancia
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