
 

Epilators mitrai un
sausai epilēšanai

Satinelle Advanced

 
Kājām, ķermenim un sejai

1 piederums

Bez vada un uzlādējams

S formas rokturis

 

BRE610/00

Stingri satver pat sīkus matiņus
Viegli kontrolējams ilgstoša rezultāta iegūšanai

S formas rokturis palīdz to virzīt pāri ķermenim. Plata galviņa ar keramiskajiem

diskiem nodrošina ādai tuvu epilēšanu, lai satvertu pat sīkākos matiņus, un

ilgstošu rezultātu. Mitrā un sausā lietošana ar 1 piederumu.

Vienkārša un viegla lietošana

S formas rokturis nodrošina izcilu manevrētspēju visās ķermeņa zonās

Mitrai un sausai lietošanai vannā vai dušā

Unikāla lampiņa nodrošina, ka sīki matiņi nepaliks nepamanīti

Lieliski rezultāti

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Īpaši plata epilatora galviņa

Patentēta epilēšanas sistēma

Vienmēr lietojiet 90 grādu leņķī vislabākajam sniegumam

Personalizēti ķermeņa kopšanas risinājumi

Ķermeņa kopšanas galviņas personalizētiem un ērtiem risinājumiem

Iekļauts masāžas uzgalis



Epilators mitrai un sausai epilēšanai BRE610/00

Izceltie produkti

S formas rokturis

Ergonomiskais rokturis ir viegli satverams, tas

nodrošina maksimālu kontroli un padara visas

ķermeņa zonas viegli aizsniedzamas.

Keramiski diski ar mikro rieviņām

Mūsu epilatora galviņa ir unikāla, jo izgatavota

no rupja keramiska materiāla, kas stingri satver

matiņus, no tā neizslīdēs pat smalki matiņi.

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā

epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Patentēta epilēšanas sistēma

Visiem mūsu Philips epilatoriem ir unikāla

sistēma, ar pincetēm, kas paceļ guļošus

matiņus un novirza uz izraušanas punktu,

stingri satverot un izraujot matiņu.

Apvienojumā ar unikāliem apaļiem

keramiskajiem diskiem šī sistēma epilē tuvāk

ādai, lai iegūtu optimālus rezultātus

saudzīgākā veidā.

Mitrai un sausai lietošanai

Saudzīgai un ērtai izmantošanai dušā vai

vannā, ar neslīdošu rokturi optimālai mitrai un

sausai lietošanai

Integrēta gaismiņa

Unikāla lampiņa nodrošina, ka sīki matiņi

nepaliks nepamanīti, lai iegūtu vislabākos

epilēšanas rezultātus visam ķermenim.

Ķermeņa kopšanas galviņas

Ķermeņa kopšanas galviņas personalizētiem

un ērtiem risinājumiem matiņu izraušanai un

citām skaistumkopšanas procedūrām.

Masāžas uzgalis

Masāžas uzgalis padara epilāciju patīkamāku.

90 grādu leņķis

Ar Philips Satinelle vislabākais rezultāts

vienmēr būs, izmantojot to 90 grādu leņķī.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



Epilators mitrai un sausai epilēšanai BRE610/00

Specifikācijas

Piederumi

Masāžas uzgalis

Somiņa: Standarta somiņa

Tīrīšanas suka

Vienkārša lietošana

Mitra un sausa izmantošana

Integrēta gaismiņa

Bez vada

Rokturis: S formas rokturis

Sniegums

Epilēšanas diski: Keramikas diski

Epilēšanas sistēma: Patentēta epilēšanas

sistēma

Epilatora galviņa: 30 mm

Funkcijas

Ātruma iestatījumi: 2 iestatījumi

Strāvas padeve

Akumulatora tips: Litija jonu

Lietošanas laiks: līdz 40 minūtēm

Notiek uzlāde: 5 min ātrā uzlāde, Uzlādējams,

1,5 stundas uzlādes laiks

Tehniskā specifikācija

Satveres punktu skaits: 32

Disku skaits: 17

Raušanas darbības/sek., 1. ātrums: 960

Raušanas darbības/sek., 2. ātrums: 1066

Spriegums: 15 V / 5,4 W
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