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Skiver i keramisk struktur

fjerner de korteste hår

Nyd en langtidsholdbar glatning med Philips Satinelle-epilatoren. Skiverne med

den keramiske struktur fjerner de korteste hår (0,5 mm) fra roden. Efterlader huden

uden hår i op til fire uger. Kan uden problemer anvendes på våd og tør hud. Med 5

tilbehørsdele.

Pleje til kroppen

Ru, keramiske skiver fanger selv de fineste hår uden at trække i huden.

Brug af Wet & Dry giver en mere praktisk og nænsom epilering.

Praktisk epilering

Bredt epileringshoved til optimal hårfjernelse i ét strøg

Hastighed 1 til blid epilering, hastighed 2 til optimale resultater.

Opti-light for øget synlighed

1 times hurtig opladning til 40 min. brug.

Tilbehør

Skærhoved medfølger, så du kan få en tæt barbering i følsomme områder.

Trimmerkam medfølger til styling af bikinilinjen

Smarte pincetter med spejl og indbygget lys.

Eksfolieringshandske, der forebygger indgroede hår

Opbevaringsetui, der giver ekstra bekvemmelighed.

Rensebørste til at fjerne løse hår fra epilatorskiverne
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Vigtigste nyheder

Ru, keramiske skiver

Unikt for Philips-epilatorer fanger de ru,

keramiske skiver forsigtigt selv de fineste hår

(0,5 mm) uden at trække i huden.

Bredt epilatorhoved

Bredt epileringshoved til optimal hårfjernelse i

ét strøg, så du opnår langtidsholdbare og

superglatte resultater på få minutter.

Våd og tør brug

Wet & Dry til brug i badet og badekarret. Det

varme vand åbner hårfolliklerne og porerne, så

håret kan fjernes mere blidt, og huden lindres.

Passer perfekt ind i rutinerne omkring dit

daglige brusebad!

To hastighedsindstillinger

Philips Care Edition-epilatoren har 2

hastighedsindstillinger. For en mere skånsom

epileringsoplevelse skal du vælge hastighed 1,

mens hastighed 2 giver dig maksimal ydelse.

Opti-light

Gør selv de fineste hår synlige til grundig og

effektiv fjernelse af hår.

Ledningsfri og genopladelig

Epiler overalt med denne ledningsfrie epilator.

Op til 40 minutters ledningsfri epilering, hurtig

1-times opladning.

Skær

Philips Care Edition-epilatoren fås med et

ekstra skærhoved, så du kan nyde en tæt

barbering i følsomme områder. Dets afrundede

form følger bikinilinjens og underarmens

konturer og giver en tæt, nem barbering.

Trimmerkam

Brug trimmerkammen på skærhovedet til at

klippe de længere hår inden epileringen eller

til at trimme bikiniområdet.

Smarte pincetter

Smarte pincetter fås i elegant æske med

indbygget lys og spejl, ideelle til at forme

øjenbrynene.

Eksfolieringshandske

Når du foretager cirkelbevægelser med

eksfolieringshandsken, masserer du forsigtigt

huden og fjerner samtidig døde hudceller. Det

giver smuk, ensartet hud og forebygger

dannelsen af indgroede hår.

Opbevaringsetui

Opbevaringsetui, så du kan opbevare alt på ét

sted.

Rensebørste

Til perfekt rengøring af epilatoren medfølger en

lille rensebørste, der fjerner løse hår fra

epileringshovedet. De hårde, præcise børstehår

gør det nemt at børste selv de mindste hår ud.
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Specifikationer

Funktioner

2 hastighedsindstillinger

Tilbehør

Rensebørste

Aftageligt skær

Opbevaringsetui

Opti-light

Behagelig epilering

Ledningsfri

Brugervenlig

Våd og tør brug

Løsninger til følsomme områder

Wet & Dry præcisionsepilator

Tekniske specifikationer

Antal udtrækningspunkter: 32

Antal pincetskiver: 17

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 1173

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 1360

Spænding: 13 400 mA V
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