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Sima lábak pillanatok alatt,

és az eredmény hetekig tart

A SatinPerfect extra széles feje és a speciális felületű kerámiatárcsái egyetlen

mozdulattal távolítják el a szőrszálakat, tökéletes epilálási élményt nyújtva Önnek!

Hosszan tartó simaság 4 héten át! Sima bőr percek alatt, hetekig tartó

eredménnyel.

Hatékony szőrtelenítés a hosszan sima lábakért

Az extra széles fej egyetlen mozdulattal több szőrt távolít el

A tárcsák még a legfinomabb szőrszálakat is eltávolítják

Az aktív szőrszálemelő felemeli és eltávolítja a fekvő szőrszálakat is

A csuklós Optimális teljesítmény sapka tökéletes kontúrkövetést biztosít

Az Opti-light a legfinomabb szőrszálakat is megmutatja

Kényelmes epilálás

A rezgő masszázsrendszer stimulálja és nyugtatja a bőrt

A mosható epilálófej optimális higiénét biztosít

Akár 40 perces, vezeték nélküli epilálás, egy órás gyorstöltéssel

Kiváló megoldások a kényes testrészekhez

Borotválás, vágás és formálás a rendkívül alapos és sima eredmény érdekében

A vezeték nélküli mini epilátor precíz kontúrozást biztosít

Luxus kiegészítő hordozható csipeszek beépített fénnyel és tükörrel
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Fénypontok

Vezeték nélküli

A vezeték nélküli epilátorral bárhol

szőrteleníthet. Akár 40 perc vezeték nélküli

epilálás 1 órás gyors töltés után.

Extra széles fej

Az extra széles epilálófej egy mozdulattal több

szőrszálat talál meg és távolít el. Az eredmény:

hosszan tartó simaság percek alatt

Gyengéd rendszer

A gyengéden rezgő masszázsrendszer

stimulálja és nyugtatja a bőrt, ezzel

kellemesebbé téve az epilálást

Opti-light

A beépített Opti-light fénnyel még a

legvékonyabb, legapróbb szőrszálak is

felfedezhetők

Optimális teljesítményt biztosító sapka

Az optimális teljesítményt biztosító sapka forgó

mozgása révén ideális szögben tarthatja az

epilátort

Vezeték nélküli precíziós epilátor

Kiváló megoldás a kényes testrészekhez. A

keskeny, gyengéd precíziós epilátor ideális az

érzékeny területekhez és utazáshoz.

Borotválás, vágás és formázás

Borotválás, vágás és formálás a rendkívül

alapos és sima eredmény érdekében

Intelligens csipeszek

Csipesz elegáns tokban, beépített fénnyel és

tükörrel: szemöldökhöz ideális

Páratlan szőrszálemelő és vibráló rendszer

A páratlan szőrszálemelő és vibráló rendszer

finom rezgéssel felemeli a vékony szőrszálakat

a könnyebb eltávolítás érdekében

Lemosható epilálófej

A fej lecsatlakoztatható, és folyó víz alatt

megtisztítható a jobb higiénia érdekében

Nagy teljesítményű tárcsák

A speciális felületű, nagy teljesítményű

kerámiatárcsák elől még a legapróbb szőrszál

sem menekül
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Műszaki adatok

Gyors epilálás, tartós eredmény

Extra széles fej

Speciális kerámiacsipeszek

Aktív szőrszálemelő

Opti-light

Optimális teljesítményt biztosító sapka

Szőrszálelőkészítő

Testkontúrkövető fej

Nyomásszabályozó

Kényelmes epilálás

Vezeték nélküli

Gyengéd rendszer

Két sebességfokozat

Kényelem és higiénia

Lemosható epilálófej

Luxus hordtáska

Tisztítókefe

Minőségi megoldások

Borotválás, vágás és formázás

Vezeték nélküli precíziós epilátor

Luxuscsipeszek

Műszaki jellemzők

Szín: Bíbor, fém

Csipeszek száma: 32

Forgás/perc: 2550

Epilálási műveletek száma percenként: 81 600

Vezetékes használat (epilátor)

Vezeték nélküli/újratöltés (epilátor)

Töltési idő: 1 óra

Működési idő (epilátor): 40 perc

Vezeték nélküli precíziós epilátor

Elemek a precíziós epilátorhoz: 2 db AA

méretű

Működési idő (precíziós epilátor): 60 perc

Feszültség: 100-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz
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