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Bucură-te de o atingere de mătase.
Epilator cu sistem de îngrijire a pielii

Epilatorul SatinSoft de la Philips cu sistemul de îngrijire a pielii protejează pielea împotriva smulgerii şi

maximizează igiena. Fără fir şi reîncărcabil, pentru utilizare confortabilă oricând doriţi. Include un capac pentru

zona sensibilă.

Piele frumoasă

Perie de exfoliere pentru o piele şi mai strălucitoare.

Bara vibratoare pentru masaj stimulează pielea

Piele netedă

Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere

Epilare confortabilă

Fără fir

Alege viteza potrivită pentru nevoile tale

Cap de epilare complet lavabil pentru igienă optimă

Soluţii pentru zonele sensibile

Capacul pentru zone sensibile pentru piele delicată
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Repere

Perie de exfoliere

Designul Philips unic, care conţine perii

hipoalergenice pentru o igienă optimă, se

potriveşte perfect în mâna ta, pentru o

manevrare optimă în toate condiţiile; poate fi

utilizat pe pielea udă şi uscată.

Accesoriu de masaj

Bara vibratoare pentru masaj delicat

stimulează şi calmează pielea pentru un

proces plăcut de epilare.

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri de epilare

delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără

senzaţia de smulgere.

Fără fir

Până la 30 de minute de epilare fără fir,

reîncărcare rapidă într-o oră

Două setări de viteză

Acest epilator dispune de două setări de viteză.

Viteza 1 pentru epilare extradelicată şi viteza 2

pentru epilare extraeficientă

Capac pentru zone sensibile

Acest epilator dispune de un capac pentru

zone sensibile. Adaptat specific pentru pielea

mai sensibilă, permiţând epilarea fină în

zonele delicate

Cap lavabil

Capul poate fi detaşat şi curăţat sub jet de

apă, pentru igienă mai bună.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Caracteristici

Setări pentru 2 viteze

Accesorii

Perie de curăţat

Capac pentru zone sensibile

Husă

Epilare confortabilă

Fără fir

Specificaţii tehnice

Număr de puncte de prindere: 20

Număr de discuri: 21

Trageri/secundă la viteza 1: 666

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Tensiune: 3,6 V
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