
 

 

Philips Satinelle
Epilator

• Ben och kropp
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ut av varaktigt len hud med Philips Satinelle-epilatorn. Den tar varsamt bort hårstrån så 
rta som 0,5 mm ända från roten. Ger hårfri hud i upp till fyra veckor. Ett tillbehör och 
 liten rengöringsborste ingår.

Vacker, len hud
• Skivor som skonsamt tar bort hår utan att dra i huden
• Tar bort hårstrån som är så korta som 0,5 mm

Bekväm epilering
• Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring
• Två hastighetsinställningar för skonsam epilering och maximal prestanda
• Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Tillbehör
• Skyddshylsa för bikinilinjen och armhålorna
• Rengöringsborste för att ta bort lösa hårstrån från epileringsskivorna



 Skyddshylsa

Särskilt anpassad för känslig hud. Hylsan täcker 
de yttre epilatorskivorna och ger en mer 
skonsam epilering på känsliga områden.

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Den här epilatorn har skonsamma skivor för 
att ta bort hår som är så korta som 0,5 mm 
utan att dra i huden.

Unika epileringsskivor

Unika epileringsskivor tar bort hår så korta 
som 0,5 mm.

Två hastighetsinställningar

Extra hastighetsinställning för tunna hårstrån 
och svåråtkomliga områden

Tvättbart epileringshuvud

Den här epilatorn har ett tvättbart 
epileringshuvud. Huvudet kan lossas och 

rengöras under rinnande vatten för bättre 
hygien

Rengöringsborste

Liten rengöringsborste för att ta bort lösa 
hårstrån från epileringsskivorna.

Ergonomiskt grepp

Den rundade formen passar perfekt i handen 
för bekväm hårborttagning
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Funktioner
• Skivor som skonsamt avlägsnar hår
• Unika epileringsskivor
• 2 hastighetsinställningar
• Tvättbart epileringshuvud
• Ergonomiskt grepp
• 2 års garanti

Tillbehör
• Skyddshylsa
• Rengöringsborste

Tekniska data
• Antal uppfångningspunkter: 20
• Antal skivor: 21
• Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 600
• Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733
• Spänning, adapter: 13 V / 400 mA
• Spänningsenhet: 13 V
•
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