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Izbaudiet satīna pieskārienu.
Epilators ar Skin Perfect sistēmu

Philips SatinSoft epilators ar ādas kopšanas sistēmu aizsargā ādu pret plēšanu un uzlabo higiēnu. Mitra un

sausa lietošana ērtai izmantošanai, mazgājoties dušā. Ietverts jutīgo zonu uzgalis.

Skaista āda

Uzlabota tehnoloģija: hipoalergēniski un sudraba jonu diski

Pīlinga birstīte, lai padarītu ādu spilgtāku.

Vibrējošs masāžas elements stimulē jūsu ādu

Gluda āda

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Komfortabla epilācija

Piemērots mitrai un sausai izmantošanai lietošanai dušā un ārpus tās

Izvēlieties pareizo ātrumu atbilstoši savām vajadzībām

Mazgājama epilācijas galviņa sniedz optimālu higiēnu

Risinājumi jutīgām zonām

Uzgalis jutīgo zonu apstrādei
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Izceltie produkti

Hipoalergēniski diski

Uzlabota tehnoloģija: hipoalergēniski un

sudraba jonu diski

Pīlinga birstīte

Unikāla Philips konstrukcija, kurā ietverti

pretalerģiski sari optimālai higiēnai, ideāli

piemērots rokas formai optimālai lietošanai

visos apstākļos, turklāt var izmantot mitrajā un

sausajā tīrīšanā.

Masāžas uzgalis

Liegi vibrējošais masāžas elements stimulē un

nomierina ādu, padarot epilācijas procesu

patīkamu

Maigas izraušanas diski

Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas

izrauj matiņus, nestiepjot ādu.

Mitrs un sauss

Piemērots sausai un mitrai lietošanai.

Divi ātruma iestatījumi

Šim epilatoram ir divi ātrumu iestatījumi. 1.

ātrums paredzēts īpaši saudzīgai epilācijai, bet

2. ātrums paredzēts īpaši efektīvai epilācijai

Jutīgu zonu uzgalis

Šim epilatoram ir uzgalis jutīgo zonu apstrādei.

Īpaši piemērots jutīgākai ādai, nodrošinot

saudzīgu epilāciju jutīgās zonās

Mazgājama galviņa

Galviņu var noņemt un mazgāt zem tekoša

ūdens labākai higiēnai.

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija,

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Funkcijas

2 ātrumu iestatījumi

Piederumi

Tīrīšanas suka

Jutīgu zonu uzgalis

Uzglabāšanas somiņa

Tehniskā specifikācija

Satveres punktu skaits: 20

Disku skaits: 21

Raušanas darbības/sek., 1. ātrums: 666

Raušanas darbības/sek., 2. ātrums: 733

Spriegums: 3,6 V
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