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τρίμερ μπικίνι

Satinelle Essential

  Για τα πόδια και το σώμα
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Ιδανική διπλή δράση για απαλή επιδερμίδα παντού
Σετ δύο συσκευών για απαλή επιδερμίδα, με αποκλειστική θήκη

Τα διάφορα μέρη του σώματος χρειάζονται διαφορετικές λύσεις. Απολαύστε γρήγορη

αποτρίχωση μακράς διάρκειας σε πόδια και χέρια με την αποτριχωτική μηχανή Satinelle και

τριμάρετε όπως θέλετε την περιοχή του μπικίνι με το ειδικό τρίμερ. ΜΠΟΝΟΥΣ: Θήκη

αποθήκευσης περιορισμένης έκδοσης

Εύκολο τριμάρισμα και περιποίηση για το μπικίνι

Τρίμερ για περιοχή μπικίνι για στεγνή και υγρή χρήση με χτένα 3 χιλ.

Γρήγορη και ήπια αποτρίχωση

Οι αποτριχωτικοί δίσκοι πιάνουν ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες (0,5 χιλ.)

Πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης για γρήγορη και απαλή αποτρίχωση

Εύκολος καθαρισμός

Περιλαμβάνεται βουρτσάκι καθαρισμού και πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης.
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Αποκλειστική θήκη
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αποτελεσματική αποτρίχωση από τη ρίζα

Η αποτριχωτική μηχανή διαθέτει μοναδικά

σχεδιασμένους δίσκους για να πιάνουν ακόμη και

τις πιο κοντές τρίχες (0,5 χιλ.), 4 φορές πιο κοντές

δηλαδή από ό,τι πιάνει η αποτρίχωση με κερί για

επιδερμίδα χωρίς τρίχες για έως και 4 εβδομάδες.

Πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η αποτριχωτική μηχανή Satinelle διαθέτει μεγάλη

κεφαλή για γρήγορη αποτρίχωση στα πόδια και τα

χέρια. Το στρογγυλεμένο σχήμα της χωράει άψογα

στο χέρι σας για άνετη αφαίρεση των τριχών.

Τρίμερ για περιοχή μπικίνι για στεγνή και υγρή χρήση

Τριμάρετε και διαμορφώστε την περιοχή του μπικίνι.

Αυτό το τρίμερ για την περιοχή μπικίνι διαθέτει μίνι

κεφαλή τριμαρίσματος που κόβει ομοιόμορφα τις

τρίχες στα 0,5 χιλ. Με ενσωματωμένη χτένα για

κοπή τριχών στα 3 χιλ. Για χρήση μέσα και έξω από

το ντους. Λειτουργεί με μπαταρίες.

Εύκολος καθαρισμός

Περιλαμβάνεται ένα βουρτσάκι καθαρισμού για να

απομακρύνετε τις τρίχες από τους δίσκους

αποτρίχωσης. Οι πλενόμενες κεφαλές αποτρίχωσης

εξασφαλίζουν σίγουρη υγιεινή.

Έξτρα. Αποκλειστική θήκη

Διατηρήστε τους δίσκους αποτρίχωσης σε στεγνό

μέρος χωρίς σκόνη για άψογη υγιεινή. Το σετ

περιλαμβάνει μια θήκη φύλαξης περιορισμένης

έκδοσης για αυτόν τον σκοπό!

Αξεσουάρ

Χτένα κοπής για το μπικίνι

Μίνι κεφαλή κοπής: Τρίμερ για περιοχή μπικίνι: ναι

Βούρτσα καθαρισμού

Θήκη: Αποκλειστική θήκη

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Ergo

Για υγρή και στεγνή χρήση: Τρίμερ για περιοχή

μπικίνι: ναι

Λειτουργίες

Απαλοί αποτριχωτικοί δίσκοι

Ρυθμίσεις ταχύτητας: 1 ρύθμιση

Απόδοση

Δίσκοι αποτρίχωσης: Μεταλλικοί δίσκοι

Κεφαλή αποτρίχωσης: Αποτριχωτική συσκευή: 23,5

χιλ., Πλένεται

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Τρίμερ για περιοχή μπικίνι: 1x

AA

Σέρβις

Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα(τα): Μοβ, λευκό

Αριθμός πλεονεκτημάτων: Αποτριχωτική συσκευή:

20

Αριθμός δίσκων: Αποτριχωτική συσκευή: 21

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1:

Αποτριχωτική συσκευή: 600

Τάση: Αποτριχωτική συσκευή: 13 V, Τροφοδοτικό:

13 V / 400 mA

Ισχύς: Αποτριχωτική συσκευή: 5 W, Τρίμερ για

περιοχή μπικίνι: 1 W
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