
 

Epilator compact cu
fir

Satinelle Essential

 
Cu Opti-light

+miniperie de curăţare facială
VisaPure

Cu pensetă

 

BRP533/00 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 o mini-perie de curăţare facială cu tehnologie de rotaţie

care este perfectă pentru rutina ta zilnică de îngrijire facială.

Rezultate eficiente

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Utilizare facilă şi fără efort

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

Opti-light te ajută să detectezi şi să îndepărtezi şi cele mai dificile fire

Mâner profilat, ergonomic, pentru manevrare confortabilă

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară

Îngrijire mai bună a pielii

Tehnologie de curăţare cu rotaţie

Curăţare de 6 ori mai bună decât cea manuală*. Gata în doar 1 minut!

Delicată cu pielea, nemiloasă cu impurităţile

Design 100% rezistent la apă

Accesorii

Pensetă. Pentru pensare de precizie

Husă de călătorie



Epilator compact cu fir BRP533/00

Repere

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

Tehnologie de rotaţie

Mişcarea de rotaţie îndepărtează rapid, dar

delicat impurităţile prin periere, lăsând pielea

curăţată mai în profunzime.

Curăţare de 6 ori mai bună

Datorită tehnologiei de rotaţie şi celor 17.000

de peri fini ai periei de curăţare normale obţii

rezultate de curăţare de şase ori mai bune

pentru o piele moale şi radiantă.

Delicată cu pielea ta

Peria mini de curăţare facială VisaPure este

nemiloasă cu impurităţile, dar delicată cu

pielea. Mulţumită perilor catifelaţi, subţiri şi

deşi, aceasta asigură o alunecare lină în

timpul curăţării pentru confort absolut al pielii.

Peria mini de curăţare facială VisaPure este

suficient de delicată pentru a putea fi utilizată

de două ori pe zi.

100% rezistentă la apă

Acest dispozitiv este 100 % rezistent la apă şi

poate fi utilizat uşor sub duş şi curățat la

robinet.

Pensete

Este livrat cu pensete de precizie pentru a

îndepărta firele individuale.

Husă de călătorie

Husă de călătorie elegantă pentru depozitare

şi transport.



Epilator compact cu fir BRP533/00

Specificaţii

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

Accesorii

Mini-perie de curăţare facială VisaPure

Perie de curăţat

Pensete

Husă: Husă de călătorie elegantă

Perie mini de curăţare facială VisaPure

Zone de aplicare: Faţă şi gât

Uşor de utilizat: 1 setare de viteză, Fără fir,

Rezistentă la apă

Articole incluse: Cap de perie pentru ten

normal, Adaptor de curent electric

Service

2 ani garanţie
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