Depiladora
SatinSoft
Sistema de cuidado da pele
Húmido e seco
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Desfrute de um toque acetinado.
Depiladora com sistema SkinPerfect
A depiladora Philips SatinSoft com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de
arranque e maximiza a higiene. Utilização a húmido e a seco, para uma utilização confortável durante o duche.
Inclui um adaptador para áreas sensíveis.
Pele maravilhosa
Tecnologia avançada: discos hipoalergénicos e discos com iões de prata
Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.
Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele
Pele macia
Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele
Depilação confortável
Utilização a húmido ou a seco, dentro ou fora do chuveiro
Escolha a velocidade certa de acordo com as suas necessidades
Cabeça de depilação totalmente lavável para higiene perfeita
Soluções para áreas sensíveis
Adaptador para zonas sensíveis para uma pele delicada
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Destaques
Discos hipoalergénicos

Discos de arranque delicados

Cabeça lavável

Tecnologia avançada: discos hipoalergénicos e
discos com iões de prata

Esta depiladora tem discos de arranque
delicados para remover os pêlos sem puxar a
pele.

A cabeça pode ser desencaixada e lavada em
água corrente para uma melhor higiene.

Escova de esfoliação
Húmido e seco

Design exclusivo da Philips que contém cerdas
hipoalergénicas para uma melhor higiene.
Adapta-se perfeitamente à sua mão para um
manuseamento perfeito em todas as condições
e pode ser usada a húmido e a seco.

Para uma utilização a húmido e a seco.
Dois níveis de velocidade

Acessório de massagem

A barra massajadora com uma vibração
delicada estimula e acalma a pele para um
processo de depilação agradável.

Esta depiladora tem duas regulações de
velocidade. Velocidade 1 para uma depilação
extra delicada e velocidade 2 para uma
depilação extra eﬁcaz
Adaptador para zonas sensíveis

Esta depiladora tem um adaptador para zonas
sensíveis. Adaptado especiﬁcamente à pele
mais sensível, permitindo uma depilação
suave nas áreas delicadas

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem reduzir
os custos, o consumo energético e as
emissões de CO2. Como? Estes proporcionam
uma melhoria ambiental signiﬁcativa numa ou
em várias das vertentes ecológicas da Philips eﬁciência energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
ﬁabilidade da vida útil.
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Especiﬁcações
Características
2 níveis de velocidade

Especiﬁcações técnicas
Número de pontos para prender: 20
Número de discos: 21
Puxar/velocidade em segundos 1: 666
Puxar/velocidade em segundos 2: 733
Voltagem: 3,6 V

Acessórios
Escova de limpeza
Adaptador para zonas sensíveis
Bolsa para arrumação
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