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Gyengéd, mégis hatékony epilálás
gyengéd csipeszelő tárcsákkal és 5 kiegészítővel

A SatinSoft epilátorunk gyengéd csipeszelő tárcsáival és egyedülálló

bőrsimítójával védi a bőrt a húzódástól, gyengéd epilálást biztosít, nedvesen és

szárazon egyaránt. Formázófésűvel ellátott borotvafejet és az érzékeny

területekhez használható sapkát is tartalmaz.

Gyengéd, mégis hatékony

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A bőrsimító eszköz feszesen tartja a bőrét epilálás közben

Több mint 700 csipeszmozdulat másodpercenként a gyors epilálás érdekében

Egyszerű használat

Vezeték nélküli

Igénye szerint állítsa be a megfelelő sebességet!

Nedvesen és szárazon (akár a zuhany alatt is) egyaránt használható.

Az egyszerű tárolás érdekében az eszközhöz tartozik egy tartótáska

Intelligens megoldások

Precíziós sapka az érzékeny bőrhöz

Egyetlen kattintással az epilátorból borotva lesz
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Fénypontok

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsái a bőr

húzása nélkül távolítják el a 0,5 mm hosszú

szőrszálakat.

Vezeték nélküli

Akár 30 perces vezeték nélküli epilálás,

egyórás gyorstöltéssel

2 sebességfokozat

1. fokozat a különösen kíméletes epiláláshoz és

2. fokozat a rendkívül hatékony

szőrtelenítéshez.

A bőrsimító eszköz

Egy innovatív funkció, mely feszesen tartja a

bőrét miközben az epilálófej végighalad rajta,

továbbá gondoskodik a fájdalommentesebb

epilálás** élményéről

Precíziós sapka

Az epilátor precíziós sapkával rendelkezik. Ez a

különösen érzékeny bőrre tervezett sapka

finomabb szőrtelenítést tesz lehetővé az

érzékeny területeken is

Védőtok

Az eszközhöz tartozik egy tartótáska, mely

segít az epilátor és a tartozékai tárolásában.

733 tweezer motions per second

Több mint 700 csipeszmozdulat

másodpercenként a hatékony epilálás

érdekében.

Nedves és száraz használatra egyaránt

Kényelmes epilálás zuhanyzás vagy tévénézés

közben.

Fésűvel ellátott borotvafej

A levehető borotvafej tökéletesen követi

bikinivonalának vagy hónaljának vonalait,

alaposabb és gyengédebb borotválkozást

nyújtva. Fésűtartozékkal rendelkezik.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Jellemzők

2 sebességfokozat

Tartozékok

Elektromos borotvafejjel: formázófésűvel

Bőrsimító funkció

Precíziós sapka

Tárolótáska

Tisztítókefe

Kényelmes epilálás

Vezeték nélküli

Bőrsimító funkció

Egyszerű használat

Nedves és száraz használatra egyaránt

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 20

Tárcsaszám: 21

Másodpercenkénti műveletszám 1: 666

Másodpercenkénti műveletszám 2: 733

Feszültség: 3,6 V
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