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с приставката за опъване на кожата
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Нежна, но ефективна епилация
с нежни епилиращи дискове и 5 аксесоара

Нашият епилатор SatinSoft с нежните си епилиращи дискове и уникалната приставка за

опъване на кожата защитава кожата ви от скубане и осигурява нежна епилация на сухо и на

мокро. Той също така включва бръснеща глава с гребен за подстригване и капаче за

чувствителни зони.

Нежен, но ефективен

Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата

Приставката за опъване на кожата запазва кожата ви опъната по време на епилиране

Над 700 движения на пинсетите в секунда за бързо епилиране

Лесна употреба

Безжични

Изберете скоростта според нуждите си!

Използвайте на мокро или сухо, под душа и извън него.

В комплект с калъф за лесно съхранение

Интелигентни решения

Приставка за чувствителни зони за деликатна кожа

С едно щракване епилаторът ви се превръща в самобръсначка
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Акценти

Нежни епилиращи дискове

Този епилатор има нежни епилиращи дискове, които

отстраняват дори косъмчета с дължина 0,5 мм, без

да опъват кожата.

Безжични

До 30 минути безкабелна епилация, бързо зареждане

за 1 час

2 настройки за скорост

Скорост 1 за много нежно епилиране и скорост 2 за

много ефикасно епилиране.

Приставката за опъване на кожата

Иновативна функция, която поддържа кожата ви

опъната, докато минавате с епилиращата глава;

предпочитана от жените за по-безболезнена

епилация**

Приставка за чувствителни зони

Този епилатор разполага с приставка за чувствителни

зони. Специално пригодена за по-чувствителна кожа

и позволява нежна епилация на деликатните зони

Калъф

В комплект с калъф, за да можете да съхранявате

епилатора с всичките му аксесоари.

733 движения на пинсетите в секунда

Над 700 движения на пинсетите в секунда за

ефективно епилиране.

За употреба на мокро и сухо

За комфортна употреба, когато вземате душ или

докато гледате телевизия.

Бръснеща глава с гребен

Подвижната бръснеща глава идеално следва

контурите на бикини линията и подмишниците ви за

гладко бръснене. С приложен гребен за

подстригване.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Характеристики

2 настройки за скорост

Аксесоари

Електрическа бръснеща глава: с гребен за

подрязване

Приставка за опъване на кожата

Приставка за чувствителни зони

Калъф за съхранение

Четка за почистване

Комфортно епилиране

Безжични

Приставка за опъване на кожата

Лесна употреба

За употреба на мокро и сухо

Технически данни

Брой точки за захващане: 20

Брой дискове: 21

Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 666

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 733

Напрежение: 3,6 V
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