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Tegye bőrét tökéletessé
Epilátor Skin Perfect rendszerrel

A SkinPerfect rendszerrel rendelkező Philips SatinPerfect epilátor még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítja,

miközben óvja a bőrt. Zuhany alatt, nedves bőrön is használható. A csomag fésűtartozékkal rendelkező

borotvafejet is tartalmaz.

Gyönyörű bőr

Fejlett technológia: Hipoallergén és ezüst-ion tárcsák

Sima bőr

A gyengéd csipeszelő tárcsák a bőr húzása nélkül távolítják el a szőrszálakat

A kerámiatárcsák még a puha, rövid szőrszálakat is eltávolítják

A széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el egyetlen mozdulattal

A szőrszálemelő és masszázstartozék eltávolítja a lapos szőrszálakat is

Kényelmes epilálás

Vezeték nélküli

Nedves és száraz használat, akár a zuhany alatt is

Megoldás az érzékeny területekre

A borotvafej teljes mértékben követi a test körvonalait a sima borotválásért
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Fénypontok Műszaki adatok

Kerámiatárcsák

Az epilátor kerámiatárcsákkal rendelkezik,

melyek gyengéden eltávolítják még a puha

szőrszálakat is

Széles epilálófej

Az extra széles epilálófejünk az optimális

szőrtelenítést biztosít minden egyes

mozdulattal. Az eredmény: hosszan tartó

simaság percek alatt.

Gyengéd csipeszelő tárcsák

Az epilátor gyengéd csipeszelő tárcsákkal

rendelkezik, melyek a bőr húzása nélkül

távolítják el a szőrszálakat.

Hipoallergén tárcsák

Fejlett technológia: Hipoallergén és ezüst-ion

tárcsák

Aktív szőrszálemelő tartozék

A szőrszálemelő és masszázstartozék

eltávolítja a puha, laposan fekvő szőrszálakat,

és nyugtatja a bőrt

Nedves és száraz használathoz

Nedves és száraz használathoz.

Fésűvel ellátott borotvafej

A levehető borotvafej tökéletesen követi

bikinivonalának vagy hónaljának vonalait,

alaposabb és gyengédebb borotválkozást

nyújtva. Fésűtartozékkal rendelkezik.

 

Jellemzők

2 sebességfokozat

Tartozékok

Tisztítókefe

Levehető borotvafej

Opti-light

Tárolótáska

Kényelmes epilálás

Vezeték nélküli

Egyszerű használat

Nedves és száraz használatra egyaránt

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 32

Tárcsaszám: 17

Másodpercenkénti műveletszám 1: 1173

Másodpercenkénti műveletszám 2: 1360

Feszültség: 13 400 mA V

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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