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Discos cerâmicos texturizados que

removem os pêlos mais curtos

Obtenha uma suavidade de longa duração com a depiladora Satinelle da Philips.

Os discos cerâmicos texturizados removem delicadamente os pêlos mais curtos

(0,5 mm) a partir da raiz. Para pele sem pêlos durante até quatro semanas.

Utilização confortável em pele húmida e seca. Inclui 5 acessórios.

Cuide do seu corpo

Discos cerâm. texturizad. que arrancam os pêlos mais finos sem puxar a pele.

Utilização a húmido e a seco para uma depilação mais prática e delicada.

Depilação cómoda

Cabeça de depilação ampla para uma óptima remoção de pêlos numa só passagem

Velocidade 1 para depilação suave, velocidade 2 para o desempenho máximo.

Acessório com luz para uma maior visibilidade

Carga rápida de 1 hora para 40 min. de autonomia.

Acessórios

Cabeça de corte incluída para um corte rente nas áreas sensíveis.

Pente aparador incluído para dar forma à linha do biquíni

Pinças inteligentes com espelho e luz integrada.

Luva esfoliante para prevenir pêlos encravados

Bolsa de arrumação para uma conveniência extra.

Escova de limpeza para eliminar pêlos soltos dos discos de depilação
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Destaques

Discos cerâmicos texturizados

Os discos cerâmicos texturizados - exclusivos

das depiladoras Philips - arrancam

suavemente até os pêlos mais finos e curtos

(0,5 m) sem puxar a pele.

Cabeça de depilação larga

Cabeça de depilação ampla para uma

remoção optimizada dos pêlos numa só

passagem para resultados duradouros e super

macios em poucos minutos.

Utilização a húmido e a seco

Utilização a húmido e seco, no chuveiro e na

banheira. A água quente estimula a abertura

dos folículos pilosos e dos poros para remover

os pêlos de um modo mais suave e acalmar a

pele. Fácil de utilizar durante o duche!

Dois níveis de velocidade

A depiladora da edição Care da Philips possui

2 regulações de velocidade. Para uma

depilação mais delicada, seleccione a

velocidade 1, enquanto a velocidade 2 lhe

proporciona um melhor desempenho.

Acessório com luz

Torna visíveis até os pêlos mais finos para uma

remoção cuidada e eficaz.

Sem fios e recarregável

Depile-se em qualquer lugar com esta

depiladora sem fios. Até 40 minutos de

autonomia sem fios, carregamento rápido de 1

hora.

Cabeça de corte

A depiladora da edição Care da Philips inclui

uma cabeça de corte extra para obter um corte

rente nas zonas sensíveis. O seu formato

redondo segue os contornos da linha do

biquíni e das axilas, para um corte rente e fácil.

Pente aparador

Utilize o pente aparador na cabeça de corte

para cortar os pêlos mais compridos antes de

depilar ou aparar a linha do biquíni.

Pinças inteligentes

A pinça inteligente é fornecida num estojo

elegante, com luz e espelho integrados, ideal

para delinear as suas sobrancelhas.

Luva esfoliante

Massaje delicadamente a sua pele com a luva

esfoliante, efectuando movimentos circulares,

eliminando as células mortas. Isto garante-lhe

uma pele macia e maravilhosa e ajuda a evitar

pêlos encravados.

Bolsa para arrumação

Bolsa para poder guardar todos os acessórios

juntos!

Escova de limpeza

Para uma limpeza perfeita da depiladora, é

fornecida uma escova de limpeza pequena

para remover os pêlos soltos da cabeça de

depilação. As cerdas rígidas e precisas

permitem eliminar facilmente até os pêlos

mais pequenos.
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Especificações

Características

2 níveis de velocidade

Acessórios

Escova de limpeza

Cabeça de corte destacável

Bolsa para arrumação

Acessório com luz

Depilação confortável

Sem fios

Fácil de utilizar

Utilização a húmido e a seco

Soluções para áreas sensíveis

Depiladora precisão a húmido e a seco

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 32

Número de discos: 17

Puxar/velocidade em segundos 1: 1173

Puxar/velocidade em segundos 2: 1360

Voltagem: 13 400 mA V
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