Depilator
SatinPerfect
Na mokro i na sucho
6 akcesoriów
nasadka do napinania skóry
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Najskuteczniejszy produkt do depilacji ﬁrmy
Philips
dzięki najszerszej głowicy* i 6 akcesoriom
Nasz najskuteczniejszy depilator usuwa nawet najdrobniejsze i najkrótsze włoski,
jednocześnie chroniąc skórę — można go używać na mokro i na sucho. Teraz
dzięki wyjątkowej nasadce do napinania skóry depilacja jest mniej bolesna**.
Gładka skóra
Najszersza głowica depilująca* pozwala pokryć większą powierzchnię skóry jednym
ruchem
Ponad 1300 ruchów pęsety na sekundę umożliwia szybką depilację
Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze usuwają nawet cienkie, krótkie włoski
Wygodna depilacja
Depilatora można używać na mokro lub na sucho, również pod prysznicem.
Nasadka do napinania skóry sprawia, że skóra jest naprężona podczas depilacji
Sieć bezprzewodowa
Rozwiązania dla delikatnych obszarów ciała
Nasadka do delikatnych miejsc zapewnia łagodną depilację
Głowica goląca dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając gładkie golenie
Luksusowy dodatek – przenośna pęseta z lampką i lusterkiem
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Zalety
Szeroka głowica depilująca

Możliwość używania na sucho i na mokro

Głowica goląca z nasadką grzebieniową

Nasza bardzo szeroka głowica depilująca
pozwala usunąć maksymalną ilość włosków za
każdym pociągnięciem, zapewniając
długotrwałe rezultaty i niezwykłą gładkość w
zaledwie kilka minut.

Wygodna depilacja pod prysznicem lub
podczas oglądania telewizji.

Odłączana głowica goląca dopasowuje się do
kształtów okolic bikini i pach, zapewniając
dokładne i gładkie golenie. Jest wyposażona w
nasadkę do przycinania.

Nasadka do delikatnych miejsc

Inteligentna pęseta
Nasadka do napinania skóry

Innowacyjna funkcja, która sprawia, że skóra
jest napięta, gdy przesuwa się po niej głowica
depilująca. Jest ona wybierana przez kobiety,
aby depilacja była mniej bolesna.**

Depilator jest wyposażony w nasadkę do
delikatnych miejsc. Zaprojektowana specjalnie
do depilacji wrażliwych partii ciała, umożliwia
delikatniejszą depilację.

Pęsety w eleganckim futerale z wbudowaną
lampką i lusterkiem, idealne rozwiązanie do
brwi

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

Sieć bezprzewodowa

Depilator jest wyposażony w dyski ceramiczne
o specjalnej fakturze, które delikatnie usuwają
nawet najcieńsze włoski
Do 40 minut bezprzewodowej depilacji,
szybkie ładowanie w godzinę.
1360 ruchów pęsety na sekundę
Ponad 1300 ruchów pęsety na sekundę
umożliwia szybką i skuteczną depilację.

Zielone logo ﬁrmy Philips
„Zielone” produkty ﬁrmy Philips zapewniają
niższe zużycie energii i redukcję emisji
dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie
lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym
lub kilku obszarach ekologicznych ﬁrmy
Philips: wydajności energetycznej,
opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych
substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu
zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne
Właściwości
2 ustawienia prędkości
Akcesoria
Elektryczna głowica goląca: z nasadką do
przycinania
Nasadka do napinania skóry
Aktywna nasadka unosząca włosy
Nasadka do delikatnych miejsc
Szczoteczka do czyszczenia

Inteligentna pęseta: Inteligentna pęseta z
oświetleniem
Etui do przechowywania
Lampka Opti-light
Wygodna depilacja
Sieć bezprzewodowa
Nasadka do napinania skóry
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Dane techniczne
Liczba punktów chwytania włosków: 32
Liczba dysków: 17
Liczba czynności wyrywania/sekundę 1: 1173
Liczba czynności wyrywania/sekundę 2: 1360
Napięcie: 13 400 mA V
Łatwa obsługa
Możliwość używania na sucho i na mokro

* W porównaniu z depilatorami Braun Silk-Epil 7,
Panasonic ES-ED70, Babyliss G850E i Calor EP9230
* wyniki testów przeprowadzonych z udziałem 54 kobiet
w 2014 r. — porównanie z depilatorem bez nasadki do
napinania skóry używanym na udach i ramionach

