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Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

usuwają najkrótsze włoski

Depilator Philips Satinelle zapewnia długotrwałą gładkość skóry. Dyski ceramiczne

o specjalnej fakturze usuwają najkrótsze włoski (0,5 mm) wraz z cebulkami, dzięki

czemu skóra może pozostać gładka przez cztery tygodnie. Depilatora można

wygodnie używać na sucho lub na mokro. W zestawie 5 akcesoriów.

Zadbaj o swoje ciało

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze chwytają drobne włoski bez pociągania.

Używanie na sucho i na mokro — wygodniejsza i delikatniejsza depilacja.

Wygodna depilacja

Szeroka głowica depilująca pozwala usunąć maks. ilość włosków jednym ruchem

Prędkość 1 — delikatna depilacja; prędkość 2 — depilacja z maks. wydajnością.

Lampka Opti-light zapewnia lepszą widoczność

40 min działania po godzinie ładowania.

Akcesoria

W zestawie głowica goląca umożliwiająca dokładne golenie wrażliwych obszarów.

W zestawie nasadka do przycinania umożliwiająca modelowanie okolicy bikini

Inteligentna pęseta z lusterkiem i wbudowaną lampką.

Rękawica złuszczająca zapobiega wrastaniu włosków

Etui do przechowywania zapewnia dodatkową wygodę.

Szczoteczka do czyszczenia służy do usuwania włosów z dysków depilujących
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Zalety

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

Stosowane wyłącznie w depilatorach firmy

Philips dyski ceramiczne o specjalnej fakturze

chwytają nawet najdrobniejsze włoski

(0,5 mm) bez pociągania za skórę.

Szeroka głowica depilująca

Szeroka głowica depilująca pozwala usunąć

maksymalną ilość włosków za jednym

pociągnięciem, zapewniając długotrwałe

rezultaty i niezwykłą gładkość w zaledwie kilka

minut.

Możliwość używania na sucho i na mokro

Możliwość używania na sucho oraz na mokro

pod prysznicem lub w kąpieli. Ciepła woda

otwiera mieszki włosowe i pory, dzięki czemu

można w bardziej delikatny sposób usuwać

włosy i łagodzić skórę. Doskonale nadaje się

do użycia pod prysznicem!

Dwa ustawienia prędkości

Depilator Philips Care Edition ma 2 ustawienia

prędkości. Aby uzyskać delikatniejszą

depilację, należy wybrać prędkość 1; z kolei

prędkość 2 zapewnia maksymalną wydajność.

Lampka Opti-light

Widoczne są nawet najdrobniejsze włoski, co

ułatwia dokładne i skuteczne ich usunięcie.

Bezprzewodowy, zasilanie akumulatorowe

Depilator bezprzewodowy umożliwia depilację

w dowolnym miejscu. Do 40 minut

bezprzewodowego działania, szybkie

ładowanie w godzinę.

Głowica goląca

Depilator Philips Care Edition jest wyposażony

w dodatkową głowicę golącą, która umożliwia

łatwe golenie wrażliwych obszarów. Jej

zaokrąglony kształt dostosowuje się do

kształtów okolic bikini i pach, zapewniając

dokładne i łatwe golenie.

Nasadka do przycinania

Załóż nasadkę do przycinania na głowicę

golącą, aby skrócić dłuższe włosy przed

rozpoczęciem depilacji lub przycinania w

okolicy bikini.

Inteligentna pęseta

Inteligentna pęseta w eleganckim futerale z

wbudowaną lampką i lusterkiem — idealne

rozwiązanie do modelowania brwi.

Rękawica złuszczająca

Wykonując okrężne ruchy rękawicą

złuszczającą, delikatnie masujesz skórę i

usuwasz martwe komórki skóry. Zapewnia to

piękną, gładką skórę i zapobiega powstawaniu

wrastających włosków.

Etui do przechowywania

Etui umożliwia przechowywanie wszystkiego

w jednym miejscu.

Szczoteczka do czyszczenia

W zestawie znajduje się szczoteczka

umożliwiająca dokładne czyszczenie i

usuwanie włosów z głowicy depilatora.

Twarde, precyzyjne włókna pozwalają łatwo

usunąć nawet najdrobniejsze włoski.
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Dane techniczne

Właściwości

2 ustawienia prędkości

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Zdejmowana głowica goląca

Etui do przechowywania

Lampka Opti-light

Wygodna depilacja

Sieć bezprzewodowa

Łatwa obsługa

Możliwość używania na sucho i na mokro

Rozwiązania dla delikatnych obszarów ciała

Precyz. depilator — na mokro i na sucho

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
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