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ilatorul SatinPerfect de la Philips cu sistemul SkinPerfect îndepărtează chiar şi firele de 
r fine şi scurte, protejându-vă în acelaşi timp pielea. Include epilatorul cu precizie care 
epărtează delicat părul din zonele intime.

Epilare confortabilă
• Cap de epilare lavabil pentru igienă optimă
• Opti-light evidenţiază firele cele mai fine

Piele netedă
• Accesoriul pt ridicare activă fire și masaj îndepărtează firele culcate
• Capul de epilare lat acoperă mai multă piele la fiecare trecere
• Discurile ceramice texturate îndepărtează chiar și firele fine, scurte
• Discurile de epilare delicate îndepărtează părul fără senzaţia de smulgere
• Bara vibratoare pentru masaj stimulează pielea

Soluţii pentru zonele sensibile
• Mini-epilator fără fir pentru detalii precise



 Accesoriu pt. ridicare activă fire

Accesoriul pentru ridicarea activă a firelor de 
păr și masaj îndepărtează firele de păr fine, 
lipite de piele și calmează pielea

Discuri ceramice texturate

Acest epilator dispune de discuri ceramice 
texturate pentru îndepărtarea delicată chiar și 
a celor mai fine fire de păr

Discuri de epilare delicate

Acest epilator dispune de discuri de epilare 
delicate pentru îndepărtarea firelor de păr fără 
senzaţia de smulgere.

Epilator de precizie fără fir

O soluţie preţioasă pentru zone preţioase ale 
corpului. Epilator suplu, delicat și precis, ideal 
pentru zonele sensibile și pentru călătorii.

Cap de epilare lavabil

Acest epilator dispune de un cap de epilare 
lavabil. Capul poate fi detașat și curăţat sub jet 
de apă, pentru o igienă mai bună

Cap de epilare lat

Capul nostru de epilare lat asigură 
îndepărtarea optimă a părului la fiecare 

trecere, pentru rezultate de durată îndelungată 
și extrem de fine în câteva minute.

Accesoriu de masaj

Bara vibratoare pentru masaj delicat stimulează 
și calmează pielea pentru un proces plăcut de 
epilare.

Opti-light

Led-ul Opti-light încorporat evidenţiază clar 
firele de păr mici și subţiri
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Caracteristici
• Setări pentru 2 viteze

Accesorii
• Perie de curăţat
• Husă
• Opti-light
• Accesoriu de masaj

Soluţii pentru zonele sensibile
• Epilator de precizie

Specificaţii tehnice
• Număr de puncte de prindere: 32
• Număr de discuri: 17
• Trageri/secundă la viteza 1: 1173
• Trageri/secundă la viteza 2: 1360
• Tensiune: 100-240 V
• Baterii pentru epilator de precizie: 2xAA
• Durată de funcţionare epilator de precizie: 

60 minute
•
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