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Mėgaukitės satino prisilietimu.
Epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema

Naudojant „Philips SatinSoft“ epiliatorių su odos priežiūros sistema, oda netempiama ir užtikrinama maksimali

higiena. Galima rinktis sausąjį ar drėgnąjį epiliavimą ir patogiai naudotis prietaisu prausiantis duše. Pridedamas

jautrių sričių gaubtelis.

Graži oda

Pažangi technologija: alergijos nesukeliantys sidabro jonų diskai

Eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų.

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė stimuliuoja odą

Švelni oda

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Patogi epiliacija

„Wet & Dry“ galima naudoti duše ir vonios kambaryje

Pasirinkite tinkamą greitį pagal savo poreikius

Plaunama epiliavimo galvutė optimaliai higienai

Sprendimai jautrioms vietoms

Jautrių vietų gaubtelis ypatingai odai
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Ypatybės

Alergijos nesukeliantys diskai

Pažangi technologija: alergijos nesukeliantys

sidabro jonų diskai

Eksfoliavimo šepetėlis

Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos

nesukeliančiais šereliais, garantuojančiais

optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje.

Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet

kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant

drėgnos ir sausos odos.

Masažo priedas

Švelniai vibruojanti ir masažuojanti juostelė

stimuliuoja ir nuramina odą – taip ji

paruošiama maloniam epiliavimo procesui.

Švelnūs pešiojimo diskai

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai

pašalina plaukelius netempdami odos.

„Wet & Dry“

Drėgnam ir sausam skutimui.

Du greičio nustatymai

Šiame epiliatoriuje yra du greičio nustatymai.

Naudodami 1 greitį plaukelius pašalinsite itin

švelniai, o pasirinkę 2 greitį viską atliksite

greičiau

Jautrių vietų gaubtelis

Šiame epiliatoriuje yra specialus dangtelis,

skirtas plaukeliams pašalinti iš vietų, kuriose

oda jautresnė

Plaunama galvutė

Galvutę galima nuimti ir nuplauti tekančiu

vandeniu, kad būtų geriau užtikrinama higiena.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Savybės

2 greičio nustatymai

Priedai

Valymo šepetys

Jautrių vietų gaubtelis

Laikymo krepšys

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 20

Diskų skaičius: 21

Traukimas/kitas greitis 1: 666

Traukimas/kitas greitis 2: 733

Įtampa: 3,6 V
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