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Teninizde ipeksi dokunuşu hissedin.
Skin Care Sistemine Sahip Epilatör

Cilt koruma sistemine sahip olan Philips SatinSoft epilatör, maksimum hijyen

sağlarken çekme hissini de azaltır. Kablosuz ve şarj edilebilir olma özelliğiyle her

yerde kullanılabilir. Hassas bölge başlığıyla birlikte verilir.

Güzel cilt

Gelişmiş teknoloji: Hipoalerjenik ve gümüş iyonlu diskler

Daha pürüzsüz bir cilt için ölü hücre temizleme fırçası.

Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

Pürüzsüz cilt

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Konforlu epilasyon

Kablosuz

İhtiyacınıza uygun hızı seçin

Optimum hijyen için tamamı yıkanabilir epilasyon başlığı

Hassas bölge çözümleri

Hassas cilt için hassas bölge başlığı
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Özellikler

Hipoalerjenik diskler

Gelişmiş teknoloji: Hipoalerjenik ve gümüş

iyonlu diskler

Ölü hücre temizleme fırçası

Optimum hijyen için hipoalerjenik fırça

uçlarına sahip olan benzersiz Philips tasarımı

tüm kullanım koşullarında optimum kavrama

için elinize mükemmel uyum sağlar ve ıslak ve

kuru olarak kullanılabilir.

Masaj başlığı

Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi

yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin

daha keyifli geçmesini sağlar.

Hassas cımbız diskler

Bu epilatör, tüyleri çekme hissi olmadan almak

için hassas cımbız disklerine sahiptir.

Kablosuz

30 dakikaya kadar kablosuz epilasyon, 1 saatte

hızlı şarj

İki hızlı ayar

Bu epilatörün iki hız ayarı vardır. 1. hız ayarını

ekstra hassas epilasyon ve 2. hız ayarını da

etkili epilasyon için kullanabilirsiniz

Hassas bölge başlığı

Bu epilatörün hassas bölge başlığı vardır. Daha

hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve

böylece hassas bölgelerde nazik epilasyon

sağlar

Yıkanabilir başlık

Daha fazla hijyen için başlık çıkarılıp musluk

suyu altında temizlenebilir.

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor.

Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Özellikler

2 hız ayarı

Aksesuarlar

Temizleme fırçası

Hassas bölge başlığı

Saklama çantası

Konforlu epilasyon

Kablosuz

Teknik spesifikasyonlar

Yakalama noktası sayısı: 20

Disk sayısı: 21

Çekme hareketi/saniye hız 1: 666

Çekme hareketi/saniye hız 2: 733

Gerilim: 3,6 volt
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