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Suave em poucos minutos,

dura várias semanas

A cabeça extra larga e os discos cerâmicos texturizados da SatinPerfect removem

mais pêlos numa só passagem, proporcionando a melhor experiência de

depilação! Não quer uma suavidade prolongada que dura até quatro semanas?

Suavidade em alguns minutos, duração para várias semanas!

Depilação eficaz para uma suavidade duradoura

Cabeça extra larga remove mais pêlos numa só passagem

Pinças cerâmicas removem suavemente mesmo os pêlos mais finos

O levantamento activo do pêlo levanta e remove até os pêlos encostados à pele

O acessório de óptimo desempenho roda para um contacto perfeito com a pele

Acessório com luz revela até os pêlos mais finos

Sistema para esticar a pele prepara até os pêlos mais curtos para a remoção

Técnica de controlo da velocidade mantém a velocidade ideal de depilação

Depilação confortável

Barra massajadora vibratória estimula e acalma a pele

Cabeça de depilação lavável para higiene perfeita

Soluções delicadas para zonas corporais delicadas

Mini-depiladora sem fios para detalhes precisos
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Destaques

Pinças cerâmicas

As pinças cerâmicas texturizadas agarram

eficazmente o pêlo e evitam que os pêlos mais

finos se soltem dos discos

Cabeça extra larga

Cabeça de depilação extra larga agarra e

remove mais pêlos numa só passagem para

resultados de longa duração e ultra suaves em

poucos minutos

Sistema delicado

A barra massajadora com uma vibração

delicada estimula e acalma a pele para um

processo de depilação agradável

Acessório com luz

Acessório com luz incorporado torna

claramente perceptíveis os pêlos mais

pequenos e finos

Acessório para desempenho optimizado

O movimento rotativo do acessório para

desempenho optimizado ajuda-a a manter a

depiladora no ângulo ideal para resultados

perfeitos

Depiladora de precisão sem fios

Uma solução delicada para zonas corporais

delicadas. Depiladora de precisão fina e suave

ideal para zonas sensíveis e para viagens.

Sistema para esticar a pele

Estica gentilmente a pele para levantar até os

pêlos mais curtos para uma depilação fácil.

Técnica de controlo de velocidade

Técnica de controlo da velocidade mantém a

velocidade ideal de depilação

Sistema único de levantamento do pêlo e

vibração

O sistema único de levantamento do pêlo e

vibração utiliza vibrações subtis para levantar

os pêlos mais finos, facilitando a sua remoção

Cabeça de depilação lavável

Esta depiladora tem uma cabeça de depilação

lavável. A cabeça pode ser desencaixada e

pode ser lavada em água corrente para uma

melhor higiene
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Especificações

Depilação rápida, longa duração

Cabeça extra larga

Pinças cerâmicas texturizadas

Acessório para desempenho optimizado

Sistema activo de levantamento do pêlo

Cabeça ergonómica

Acessório com luz

Sistema para esticar a pele

Controlo de velocidade

Depilação confortável

Sistema delicado

Dois níveis de velocidade

Conveniência e higiene

Bolsa de luxo

Cabeça de depilação lavável

Escova de limpeza

Soluções delicadas e luxuosas

Depiladora de precisão sem fios

Dados técnicos

Cor: Púrpura

Depiladora para utilizar a partir da rede

eléctrica

Número de pinças: 32

Rotações por minuto: 2550

Acções para agarrar pêlos por minuto: 81 600

Depiladora de precisão sem fios

Pilhas da depiladora de precisão: 2 AA

Tempo de funcionamento da depiladora de

precisão: 60 min.

Voltagem: 100-240 V

Potência: 16

Frequência: 50-60 Hz
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