
 

Epilator med djuprengörande
ansiktsborste

Satinelle Advanced

 
Plockar även korta, fina
hårstrån

Mer effektiv än föregångaren

Sladdlös, använd även i duschen

+ ansiktsrengöring

 

BRP545/00 Vår snabbaste epilering även på de finaste

hårstråna

inkluderar en exklusiv, djuprengörande ansiktsborste

Philips Satinelle Advanced tar effektivt bort oönskad hårväxt från roten, både i

ansiktet och på kroppen. Den här modellen kommer även med en exklusiv

ansiktsborste som ger en effektiv men skonsam djuprengöring som rensar bort

gamla hudceller och ger hyn fin lyster. Du kan använda epilatorn i duschen, och

tack vare det ergonomiska handtaget får du perfekt grepp.

Enastående resultat

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Extra brett epileringshuvud

Enkel användning

Den första epilatorn med S-format handtag

Sladdlös våt och torr användning, i badet eller duschen

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort även de svåraste hårstråna

Skräddarsydda rutiner för kropp och ansikte

Sex gånger bättre rengöring*. Klar på 1 minut.



Epilator med djuprengörande ansiktsborste BRP545/00

Funktioner Specifikationer

Vår snabbaste epilering någonsin

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är

gjort av en strukturerad, keramisk yta som

försiktigt tar bort även de finaste hårstråna, fyra

gånger så korta hårstrån som med vax. Nu med

snabbare skivrotation än någonsin

(2 200 RPM) för vår snabbaste hårborttagning.

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i

varje drag för snabbare hårborttagning.

Ergonomiskt S-format handtag

Det ergonomiska s-formade handtaget är

enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och

bättre räckvidd med naturliga och exakta

rörelser över hela kroppen.

För sladdlös våt- och torrakning.

Har ett halkfritt grepp, perfekt för användning

med vatten. Ger en bekväm, skonsam

upplevelse i duschen eller badet. Du kan

använda den sladdlös för bästa bekvämlighet.

Opti-light

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort

även de svåraste hårstråna

VisaPure minirengörare för ansiktet

Det här specialpaketet innehåller en

minirengörare för ansiktet med rotationsteknik.

Den är kompakt och enkel att använda och

passar perfekt till din dagliga hudvårdsrutin, var

du än befinner dig. 17 000 silkeslena borst tar

försiktigt bort orenheter och gör att huden

känns ren och får den att stråla. Rengöraren är

tuff mot orenheter men skonsam mot huden

och kan användas två gånger om dagen.

Kompatibel med alla Philips VisaPure-borstar,

som är utformade för att passa olika hudtyper

och behov.

Tillbehör

VisaPure minirengörare för ansiktet

Rengöringsborste

Fodral: Basfodral

Lättanvänt

Våt och torr användning

Trådlös

Handtag: Ergonomisk

Opti-light

Prestanda

Epileringssystem: Patenterat

epileringssystem

Epileringsskivor: Keramiska skivor

Epileringshuvud: Extra bred

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 32

Antal skivor: 17

Spänning: 15 V/5,4 W

Pincetthastighet 1: 64 000 per minut

Pincetthastighet 2: 70 400 per minut

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Användningstid: upp till 40 minuter

Laddning: Laddningsbar, 1,5 timmes

laddningstid

Snabbladdning

 

* *Jämfört med att ta bort smink för hand. Data på fil.
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