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Gładka skóra w kilka minut, przez kilka tygodni
Szybki i dokładny depilator

Depilator SatinPerfect jest wyposażony w bardzo szeroką głowicę i dyski ceramiczne o specjalnej fakturze, które

usuwają więcej włosów za jednym pociągnięciem, zapewniając doskonałe efekty depilacji. Pragniesz uzyskać

gładkość na cztery tygodnie? Depilacja w kilka minut, efekt na tygodnie!

Skuteczna depilacja zapewnia gładką skórę na dłużej

Szeroka głowica usuwa więcej włosków za jednym razem

Unikalne dyski delikatnie usuwają nawet najkrótsze włoski

Aktywny system podnoszący włoski usuwa nawet przylegające do skóry włoski

Obrotowa nasadka zapewnia optymalny kontakt ze skórą

Lampka Opti-light uwidacznia nawet najmniejsze włoski

Wygodna depilacja

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę

Możliwość mycia głowicy depilującej dla optymalnej higieny
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Zalety

Szeroka głowica

Szeroka głowica do depilacji chwyta i depiluje

więcej włosków za jednym pociągnięciem,

zapewniając długotrwałe rezultaty i gładkość w

zaledwie kilka minut.

Unikalne dyski

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

umożliwiają wychwycenie nawet

najmniejszych włosków

Wyjątkowy system wibrujący i podnoszący

leżące włoski

Wyjątkowy system wibrujący i podnoszący

leżące włoski wykorzystuje niewielkie wibracje

w celu podniesienia krótkich włosków,

umożliwiając ich łatwe usunięcie.

System łagodzący

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi

skórę, zapewniając przyjemną depilację.

Optymalnie działająca nasadka

Obrotowy ruch nasadki pomaga ustawić

depilator pod odpowiednim kątem w celu

zapewnienia optymalnych efektów.

Lampka Opti-light

Wbudowana lampka Opti-light podświetla

małe, krótkie włoski

Głowica depilująca z możliwością mycia

Depilator jest wyposażony w głowicę

depilującą z możliwością mycia. Głowicę

można odłączyć i wyczyścić pod bieżącą

wodą, co ułatwia zachowanie higieny.
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Dane techniczne

Błyskawiczna depilacja, długotrwałe efekty

Szeroka głowica

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

Aktywny system podnoszący włoski

Lampka Opti-light

Optymalnie działająca nasadka

System podnoszenia włosków

Głowica dopasowująca się do ciała

Kontrola nacisku

Wygodna depilacja

System łagodzący

Dwa ustawienia prędkości

Wygoda i higiena

Głowica depilująca z możliwością mycia

Luksusowe etui

Szczoteczka do czyszczenia

Specyfikacja techniczna

Kolor: Zielony

Liczba punktów chwytania włosków: 32

Liczba obrotów na minutę: 2550

Liczba uchwyceń na minutę: 81,600

Depilator – zasilanie z sieci elektrycznej

Napięcie: 100–240 V

Moc: 16

Częstotliwość: 50–60 Hz
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