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Απολαύστε μεταξένια απαλότητα
Συσκευή αποτρίχωσης με σύστημα Skin Care

Η συσκευή αποτρίχωσης Philips SatinSoft με σύστημα περιποίησης δέρματος προστατεύει

την επιδερμίδα από τα τραβήγματα και αυξάνει την υγιεινή. Διαθέτει και ειδικό κάλυμμα για τις

ευαίσθητες περιοχές.

Πανέμορφη επιδερμίδα

Εξελιγμένη τεχνολογία: Υποαλλεργικοί δίσκοι ιόντων αργύρου

Βούρτσα απολέπισης για ακόμη πιο λαμπερό δέρμα.

Ράβδος μασάζ με δόνηση που διεγείρει το δέρμα

Απαλή επιδερμίδα

Οι δίσκοι με τις τσιμπίδες αφαιρούν τις τρίχες χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα

Αποτρίχωση με άνεση

Επιλέξτε τη σωστή ταχύτητα ανάλογα με τις ανάγκες σας

Πλήρως πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης για βέλτιστη υγιεινή

Για τις ευαίσθητες περιοχές

Καπάκι για τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος
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Χαρακτηριστικά

Υποαλλεργικοί δίσκοι

Εξελιγμένη τεχνολογία: Υποαλλεργικοί δίσκοι ιόντων

αργύρου

Βούρτσα απολέπισης

Μοναδικό σχέδιο της Philips, με υποαλλεργικές

τρίχες για άριστη υγιεινή, εφαρμόζει τέλεια στο χέρι

σας για άψογο χειρισμό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες

και είναι κατάλληλο τόσο για στεγνή όσο και υγρή

χρήση.

Εξάρτημα μασάζ

Η ράβδος μασάζ με την ήπια δόνηση διεγείρει και

καταπραΰνει το δέρμα για ευχάριστη αποτρίχωση.

Απαλοί αποτριχωτικοί δίσκοι

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δίσκους με

τσιμπίδες, για να αφαιρείτε τις τρίχες χωρίς να

ταλαιπωρείτε το δέρμα.

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δύο ρυθμίσεις

ταχύτητας: 1 για εξαιρετικά ήπια και 2 για εξαιρετικά

αποτελεσματική αποτρίχωση

Κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές

Αυτή η συσκευή έχει επιπλέον κάλυμμα, ειδικά

σχεδιασμένο για απαλή αποτρίχωση ακόμα στις

περιοχές όπου η επιδερμίδα είναι πιο λεπτή, όπως

μπικίνι και μασχάλες.

Πλενόμενη κεφαλή

Η κεφαλή αποσπάται και καθαρίζεται με τρεχούμενο

νερό, για μεγαλύτερη υγιεινή.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

2 ρυθμίσεις ταχύτητας: Και

Αξεσουάρ

Βούρτσα καθαρισμού: ναι

Κάλυμμα για τις ευαίσθητες περιοχές: ναι

Θήκη φύλαξης: ναι

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 20

Αριθμός δίσκων: 21

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 666

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 733

Τάση: 13 volt
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