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pielii
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Epilare delicată, totuşi eficientă
cu discuri de epilare delicate şi 5 accesorii

Epilatorul nostru SatinSoft cu discurile sale de epilare delicate şi un dispozitiv unic

de întindere a pielii îţi protejează pielea împotriva smulgerii şi oferă o epilare

delicată, umedă şi uscată. Include şi un cap de radere cu pieptene de tuns şi un

capac pentru zone sensibile.

Delicat, totuşi eficient

Discurile de epilare delicate îndepărtează firele de păr fără senzaţia de smulgere

Dispozitivul de întindere a pielii ţine pielea fermă în timpul epilării

Peste 700 mişcări ale pensetelor pe secundă pentru o epilare rapidă

Uşor de utilizat

Fără fir

Alege viteza potrivită nevoile tale!

Utilizare umedă şi uscată, în duş şi în afara acestuia.

Dispune de o husă pentru depozitare facilă

Soluţii inteligente

Capacul pentru zone sensibile pentru piele delicată

Cu un singur clic, epilatorul tău devine aparat de ras
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Repere

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri delicate de

epilare care îndepărtează chiar şi firele de păr

de 0,5 mm fără senzaţia de smulgere.

Fără fir

Până la 30 de minute de epilare fără fir,

reîncărcare rapidă într-o oră

Setări pentru 2 viteze

Viteza 1 pentru epilare extradelicată şi viteza 2

pentru epilare extraeficientă.

Dispozitivul de întindere a pielii

O caracteristică inovatoare care îţi ţine pielea

fermă la trecerea capului de epilare şi care

este preferat de femei pentru o epilare mai

puţin dureroasă**

Capac pentru zone sensibile

Acest epilator dispune de un capac pentru

zone sensibile. Adaptat specific pentru pielea

mai sensibilă, permiţând epilarea fină în

zonele delicate

Husă

Acesta dispune de o husă pentru a te ajuta să

depozitezi întregul epilator cu accesoriile sale.

733 mişcări ale pensetelor pe secundă

Peste 700 mişcări ale pensetelor pe secundă

pentru o epilare eficientă.

Utilizare umedă şi uscată

Pentru o utilizare confortabilă în timpul rutinei

tale de la duş sau în timp ce vizionezi un

program TV.

Cap de ras cu pieptene

Capul de radere detaşabil urmăreşte perfect

contururile zonei inghinale sau axiale pentru o

radere precisă şi fină. Dispune de pieptene

pentru tuns.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Caracteristici

Setări pentru 2 viteze

Accesorii

Cap de radere electric: cu pieptene de tundere

Dispozitiv de întindere a pielii

Capac pentru zone sensibile

Husă

Perie de curăţat

Epilare confortabilă

Fără fir

Dispozitiv de întindere a pielii

Uşor de utilizat

Utilizare umedă şi uscată

Specificaţii tehnice

Număr de puncte de prindere: 20

Număr de discuri: 21

Trageri/secundă la viteza 1: 666

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Tensiune: 3,6 V
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