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A kerámiatárcsák a legrövidebb

szőrszálakat is eltávolítják

Élvezze a Philips Satinelle epilátor biztosította hosszan tartó selymes bőrt. A

kerámiatárcsák gyengéden eltávolítják a legrövidebb (0,5 mm-es) szőrszálakat is.

Így a következő szőrtelenítés szükségességéig akár négy hét is eltelhet. Kényelmes

használat nedves és száraz bőrön egyaránt. 5 tartozékkal.

Testápolás

A kerámiatárcsák a legrövidebb szőrszálakat is a bőr húzása nélkül távolítják el.

Nedves és száraz használat a kényelmesebb és kíméletesebb epilálásért.

Kényelmes epilálás

Széles epilálófej az optimális szőrtelenítésért egyetlen mozdulattal

1-es sebesség: gyengéd epilálás, 2-es sebesség: maximális teljesítmény.

Opti-light fénnyel a jobb láthatóságért

1 órás gyorstöltés 40 perces használathoz.

Tartozékok

Az érzékeny területek alapos borotválására kialakított borotvafej.

Tartozék formázófésű a bikinivonal formázásához

Intelligens csipeszek tükörrel és beépített fénnyel.

Bőrradírozó kesztyű a benőtt szőrszálak megelőzésére

Tárolótáska az extra kényelemért.

Tisztítókefe a tárcsákon maradt szőrszálak eltávolításához
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Fénypontok

Kerámiatárcsák

A Philips epilátorok egyedi tulajdonsága: a

kerámiatárcsák még a legrövidebb (0,5 mm-es)

szőrszálakat is úgy képesek megragadni, hogy

nem húzzák a bőrt.

Széles epilálófej

Széles epilálófej az optimális szőrtelenítésért

egyetlen mozdulattal. Az eredmény: hosszan

tartó simaság percek alatt.

Nedves és száraz használatra egyaránt

Nedves és száraz használat a zuhany alatt és

a kádban. A meleg víz kitágítja a szőrtüszőket

és pórusokat, így a szőrzet kíméletesebben

távolítható el, a bőr hamarabb megnyugszik.

Továbbá tökéletesen elvégezhető a szokásos

zuhanyzás közben.

Két sebességfokozat

A Philips Care Edition epilátor két

sebességbeállítással rendelkezik. Gyengédebb

epiláláshoz használja az 1-es beállítást,

maximális teljesítményhez pedig a 2-es

beállítást.

Opti-light

Még a legrövidebb szőrszálakat is láthatóvá

teszi az alapos és hatékony szőrtelenítés

érdekében.

Vezeték nélküli és újratölthető

A vezeték nélküli epilátorral bárhol

szőrteleníthet. Akár 40 perc vezeték nélküli

epilálást biztosító 1 órás gyorstöltés.

Borotvafej

A Philips Care Edition epilátorához egy extra

borotvafej is tartozik az érzékeny területek

alapos borotválásért. Lekerekített alakjának

köszönhetően a fej követi a bikinivonalának és

a hónaljának a vonalát az alapos és könnyű

borotválás érdekében.

Fésűtartozék

A formázófésűt a borotvafejre illesztve az

epilálás előtt levághatja a hosszabb

szőrszálakat vagy formázhatja a bikinivonalat.

Intelligens csipeszek

Intelligens csipesz elegáns tokban, beépített

fénnyel és tükörrel: ideális szemöldök

igazításához.

Hámlasztókesztyű

A bőrradírozó kesztyűvel körkörös mozdulatokat

végezve gyengéden masszírozhatja bőrét, és

eltávolíthatja az elhalt hámsejteket. Ezáltal

bőre tökéletesen sima lesz, és minimálisra

csökkentheti a szőrszálak benövésének

kockázatát.

Tárolótáska

Tárolótáska, mely lehetővé teszi, hogy mindent

egy helyen tároljon.

Tisztítókefe

Az epilátor tökéletes tisztításához egy kis

tisztító kefét is mellékeltünk, hogy könnyen

eltávolíthassa a szőrszálakat az epilátorfejről. A

precíz sörtékkel a legrövidebb hajszálakat is

könnyű kikefélni
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Műszaki adatok

Jellemzők

2 sebességfokozat

Tartozékok

Tisztítókefe

Levehető borotvafej

Tárolótáska

Opti-light

Kényelmes epilálás

Vezeték nélküli

Egyszerű használat

Nedves és száraz használatra egyaránt

Megoldás az érzékeny területekre

Nedves és száraz, precíziós epilátor

Műszaki adatok

Érintkezési pontok száma: 32

Tárcsaszám: 17

Másodpercenkénti műveletszám 1: 1173

Másodpercenkénti műveletszám 2: 1360

Feszültség: 13 400 mA V
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