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Epilator compact cu
fir

Satinelle Essential

 
Cu Opti-light

Incl. mini-epilator

Cu pensetă inteligentă

 
BRP529/00

Epilarea este de acum mai uşoară
Piele netedă pentru mai multe săptămâni

Bucură-te de picioare netede săptămâni la rând cu Philips Satinelle. Îndepărtează delicat firele de păr, chiar şi pe

cele scurte de 0,5 mm, de la rădăcină. Această ediţie specială include un mini-epilator Philips şi o pensetă

inteligentă concepute pentru zonele sensibile.

Rezultate eficiente
Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Utilizare facilă şi fără efort
Opti-light te ajută să detectezi şi să îndepărtezi şi cele mai dificile fire

2 setări de viteză pentru a prinde firele mai subţiri sau mai groase

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Mini-epilatorul este ideal pentru zonele sensibile, cum ar fi zona inghinală

Suficient de mic pentru a-l lua oriunde

Include 2 baterii AA

Accesorii
Pensete inteligente şi luxuriante cu lumină şi oglindă



Epilator compact cu fir BRP529/00

Repere Specificaţii
Sistem de epilare eficient
Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea

netedă şi curată timp de mai multe săptămâni

Opti-Light
Opti-light te ajută să detectezi şi să

îndepărtezi şi cele mai dificile fire

2 setări de viteză
2 setări de viteză pentru a îndepărta firele de

păr mai subţiri şi mai groase şi a beneficia de

un tratament mai personalizat de îndepărtare a

părului.

Mâner ergonomic
Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta

şi ajută la îndepărtarea confortabilă a părului.

Şi şi arată excelent!

Cap de epilare lavabil
Acest epilator dispune de un cap de epilare

lavabil. Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet

de apă, pentru o igienă mai bună

Mini epilator fără fir
Capul îngust al mini epilatorului este ideal

pentru zonele sensibile, cum ar fi zona

inghinală şi zonele axilare. Fiind alimentat de

baterii, este excelent pentru retuşuri în vacanţă.

Compactă şi mobilă
Fiind suficient de mic pentru a încăpea într-o

geantă sau poşetă şi funcţionând cu baterii, îl

poţi lua oriunde mergi.

Funcţionare cu baterii
Funcţionare comodă cu două baterii AA cu o

durată de funcţionare de până la 60 de minute.

Pensete
Pensete într-o carcasă elegantă, cu lumină şi

oglindă integrate, ideal pentru sprâncene.

 

Performanţă
Sistem de epilare: Sistem de epilare eficient

Discuri pentru epilare: Discuri de epilare

delicate

Uşor de utilizat
Opti-light

Mâner: Ergonomic

Cap de epilare lavabil

Caracteristici
Setări de viteză: 2 setări

Cu fir

Design
Mâner: Compact

Specificaţii tehnice
Tensiune: 15 V

Mini-epilator
Uşor de utilizat: Funcţionare cu baterii,

Compact

Caracteristici: 1 setare de viteză

Specificaţii tehnice: Număr de discuri: 8

Accesorii
Pensete

Perie de curăţat

Service
2 ani garanţie
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