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Geniet van een zijdezachte huid
Epilator met het Skin Care-systeem

De Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen

trekken en maximaliseert hygiëne. Draadloos en oplaadbaar, voor een

comfortabel gebruik waar en wanneer u wilt. Inclusief een kap voor gevoelige

zones.

Mooie huid

Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Gladde huid

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Comfortabel epileren

Draadloos

Pas de snelheid aan uw behoeften aan

Afspoelbaar epileerhoofd voor optimale hygiëne

Geschikt voor gevoelige zones

Opzetkap voor gevoelige zones op een gevoelige huid
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Kenmerken

Scrubborsteltje

Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene

borstelharen voor optimale hygiëne, past

perfect in uw hand voor optimaal gebruik in

iedere situatie en kan nat en droog worden

gebruikt.

Massagehulpstuk

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en

verzacht de huid voor een aangenaam

epileerproces.

Zachte pincetschijven

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om

haren te verwijderen zonder aan de huid te

trekken.

Draadloos

Maximaal 30 minuten snoerloos epileren, snel

opladen in 1 uur

Twee snelheidsstanden

Deze epilator heeft twee snelheidsinstellingen.

Snelheid 1 voor extra zacht epileren en

snelheid 2 voor extra efficiënt epileren.

Kap voor gevoelige zones

Deze epilator heeft een opzetkap voor

gevoelige zones. Deze is speciaal ontwikkeld

voor de gevoelige huid, voor mild epileren in

gevoelige zones

Afspoelbaar scheerhoofd

Het hoofd kan worden afgenomen en

schoongemaakt onder de kraan voor betere

hygiëne.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Kenmerken

2 snelheidsstanden

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Kap voor gevoelige zones

Opbergetui

Comfortabel epileren

Draadloos

Technische specificaties

Aantal opvallende kenmerken: 20

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 666

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 733

Voltage: 3,6 volt
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