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Луксозно издание
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Разкрий съвършенството на твоята кожа
Епилатор със система Skin Perfect

Епилаторът Philips SatinPerfect със системата SkinPerfect отстранява дори фините, къси косъмчета, като предпазва кожата.

Използва се на мокро и сухо – за удобство в банята. Комплектът включва прецизен епилатор за използване на мокро и сухо,

бръснеща глава с гребен и Smart пинсети

Гладка кожа

Керамичните дискове отстраняват дори фините, къси косъмчета

Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата.

Голямата епилираща глава покрива по-голяма област от кожата с едно движение

Приставката за активно повдигане и масаж отстранява плътно прилегналите косми.

Красива кожа

Усъвършенствана технология: хипоалергенни дискове със сребърни йони

Комфортно епилиране

Използване на мокро и сухо, под или извън душа

Решения за чувствителните зони

Прецизният епилатор нежно отстранява космите в чувствителните зони

Бръснещата глава идеално следва контурите, за гладко бръснене

Допълнителни луксозни преносими пинсети с лампичка и огледало
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Акценти

Керамични дискове

Този епилатор е с керамични дискове за нежно

отстраняване и на най-фините косъмчета.

Нежни епилиращи дискове

Този епилатор е с нежни епилиращи дискове за

отстраняване на косъмчетата без опъване на кожата.

Мокро и сухо

За употреба на мокро и сухо.

Голяма епилираща глава

Особено широката ни епилираща глава ви осигурява

оптимално обезкосмяване с всяко движение за

дълготрайни и изключително гладки резултати за

минути.

Приставка за активно повдигане на косми

Приставката за активно повдигане и масаж

отстранява фините, плътно прилегнали косъмчета и

успокоява кожата

Бръснеща глава с гребен

Подвижната бръснеща глава идеално следва

контурите на бикини линията и подмишниците ви за

гладко бръснене. С приложен гребен за

подстригване.

Хипоалергенни дискове

Усъвършенствана технология: хипоалергенни дискове

със сребърни йони

Прецизен епилатор, на мокро и сухо

Удобно и прецизно решение за чувствителните части

на тялото.

Smart пинсети

Пинсетите в елегантен калъф, с вградени лампичка и

огледало, са идеални за веждите

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Характеристики

2 настройки за скорост

Аксесоари

Четка за почистване

Сменяема бръснеща глава

Калъф за съхранение

Лампичка Opti-light

Комфортно епилиране

Безжични

Лесна употреба

За употреба на мокро и сухо

Решения за чувствителните зони

Прецизен епилатор, на мокро и сухо

Технически данни

Брой точки за захващане: 32

Брой дискове: 17

Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 1173

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 1360

Напрежение: 13 400 mA V
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