
 

Epilator til våt og
tørr bruk

Satinelle Advanced

 
Fanger også opp tynne, korte
hårstrå

Mer effektiv enn sin forgjenger

Ledningsløs, kan brukes i dusjen

+ ansiktsrens

 

BRP545/00

Effektiv hårfjerning fra roten
med en ekslusiv dyprengjørende ansiktsbørste

Philips Satinelle Advanced tar effektivt bort uønsket hår fra roten, både i ansiktet

og på kroppen. Du kan bruke epilatoren I dusjen, og takket være det ergonomiske

håndtaket får du et godt grep. Denne modellen kommer også med en ekslusiv

ansiktsbørste som festes på epilatorens håndtak. Med hjelp av ansiktsbørsten får

du en effektiv men skånsom dyprengjøring, den vasker bort gamle hudceller og gir

huden en fin glød.

Fantastiske resultater

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på

hårstråene

Ekstra bredt epilatorhode

Enkel å bruke

Den første epilatoren som har et håndtak med S-form

Trådløs våt og tørr for bruk i badekaret eller i dusjen

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de vanskeligste hårstråene

Personlig tilpassede rutiner for kropps- og ansiktspleie

6x bedre rensing*. Klar på ett minutt.



Epilator til våt og tørr bruk BRP545/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Vår raskeste epilering noensinne

Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt

laget med en strukturert keramisk overflate som

skånsomt griper tak i selv de fineste

hårstråene, også de som er fire ganger kortere,

enn med voks. Nå har det en raskere

skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min),

noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med

hvert strøk for raskere hårfjerning.

Ergonomisk håndtak med S-form

Det ergonomiske håndtaket med S-form er

enkelt å styre, slik at du har full kontroll og

bedre rekkevidde med naturlige og presise

bevegelser, over hele kroppen.

Trådløs for våt og tørr bruk

Utformet med et anti-skligrep, som er ideelt for

bruk med vann. Gir en mer behagelig, skånsom

opplevelse i dusjen eller badekaret. Du kan

bruke den trådløst om det er mest praktisk.

Opti-Light

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de

vanskeligste hårstråene

VisaPure miniansiktsrens

Denne spesialutgaven inneholder en

miniansiktsrens med roterende teknologi. Den

er kompakt og enkel å bruke og er det perfekte

tillegget til den daglige hudpleierutinen din,

uansett hvor du er. 17 000 silkemyke børstehår

fjerner urenheter forsiktig, slik at huden din

føles ren og ser flott ut. Enheten er tøff mot

urenheter, men så skånsom mot huden at du

kan bruke den to ganger om dagen.

Kompatibel med alle Philips VisaPure-børster,

som er utformet for å passe til alle hudtyper og

behov.

Tilbehør

VisaPure Mini ansiktsrens

Rengjøringsbørste

Veske: Etui for enkel oppbevaring

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Trådløs

Håndtak: Ergonomisk

Opti-light

Ytelse

Epileringssystem: Patentert epileringssystem

Epileringsplater: Keramiske plater

Epilatorhode: Ekstra bred

Funksjoner

Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Antall pinsetter: 17

Spenning: 15V / 5,4W

Pinsetthastighet 1: 64 000 per minutt

Pinsetthastighet 2: 70 400 per minutt

Drift

Batteritype: Litium-ion

Brukstid: opptil 40 minutter

Lading: Oppladbar, 1,5 times ladetid

Rask lading

 

* *sammenlignet med sminkefjerning for hånd. Data på fil
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