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SatinSoft
Hudvårdssystem
Trådlös
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Njut av en silkeslen känsla.
Epilator med hudvårdssystem
Philips SatinSoft-epilator med hudvårdssystem som förhindrar att huden sträcks
ut och ger bästa möjliga hygien. Den är sladdlös, laddningsbar och praktisk att
använda var du än är. Skyddshylsa medföljer.
Vacker hud
Exfolieringsborste för ännu mer strålande hud.
Vibrerande massagestav stimulerar huden
Len hud
Skivor som skonsamt avlägsnar hår utan att dra i huden
Bekväm epilering
Trådlös
Välj hastighet efter dina behov
Fullständigt tvättbart epileringshuvud för optimal hygien
Lösningar för känsliga områden
Hylsa för känsliga områden
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Funktioner
Exfolieringsborste

Trådlös

Tvättbart huvud

Unik Philipsmodell med hypoallergena
borststrån för bästa möjliga hygien – passar
perfekt i handen för bästa möjliga hantering i
alla situationer – Både för våt- och
torranvändning.

Upp till 30 minuters sladdlös epilering,
snabbladdning på 1 timme

Huvudet kan tas bort och rengöras under
rinnande vatten för bättre hygien.

Två hastighetsinställningar

Massagetillbehör

En mjukt vibrerande massagestav stimulerar
och lugnar huden för behaglig epilering.

Den här epilatorn har två
hastighetsinställningar. Hastighet 1 för extra
skonsam epilering och hastighet 2 för extra
eﬀektiv epilering
Skyddshylsa

Skivor som skonsamt avlägsnar hår

Den här epilatorn har skivor som varsamt tar
bort hårstrån utan att dra i huden.

Den här epilatorn har en hylsa för känsliga
områden. Hylsan är särskilt anpassad för
känslig hud och lämpar sig därför väl för
epilering på känsliga områden

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.
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Speciﬁkationer
Funktioner
2 hastighetsinställningar

Bekväm epilering
Trådlös

Tillbehör
Rengöringsborste
Skyddshylsa
Förvaringsfodral
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Tekniska speciﬁkationer
Antal uppfångningspunkter: 20
Antal skivor: 21
Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 666
Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733
Spänning: 3,6 V

