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Gled deg over myk berøring.
Epilator med Skin Care System

Philips SatinSoft-epilatoren med hudpleiesystem beskytter huden mot lugging og

maksimerer hygienen. Leveres med et deksel for følsomme områder.

Vakker hud

Avansert teknologi: hypoallergenisk og sølvion-pinsetter

Eksfolieringsbørste for å få enda vakrere hud.

Vibrerende massasjestav stimulerer huden din

Glatt hud

De skånsomme pinsettene fjerner hår uten å lugge i huden

Komfortabel epilering

Velg hastigheten som passer til ditt behov

Fullstendig vaskbart epileringshode for optimal hygiene

Løsninger for sensitive områder

Deksel for følsomme områder
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Høydepunkter

Hypoallergeniske pinsetter

Avansert teknologi: hypoallergenisk og

sølvion-pinsetter

Eksfolieringsbørste

Unik Philips-design som inneholder

hypoallergeniske pigger for optimal hygiene,

passer perfekt i hånden din for optimal bruk

under alle forhold og kan brukes både våt og

tørr.

Massasjeenhet

Den skånsomme og vibrerende

massasjestaven stimulerer og beroliger huden

for en behagelig epileringsprosess.

Skånsomme pinsetter

Epilatoren har skånsomme pinsettplater for å

fjerne hår uten å trekke i huden.

To hastighetsinnstillinger

Epilatoren har to hastighetsinnstillinger.

Hastighet 1 for ekstra skånsom epilering og

hastighet 2 for ekstra effektiv epilering

Deksel for følsomme områder

Epilatoren har et presisjonshode for sensitive

områder. Spesielt utviklet for mer sensitiv hud,

som gjør det mulig med skånsom epilering på

følsomme områder

Vaskbart hode

Du kan ta av hodet og rengjøre det under

rennende vann for bedre hygiene.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

To hastighetsinnstillinger

Tilbehør

Rengjøringsbørste

Deksel for følsomme områder

Oppbevaringsetui

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 20

Antall pinsetter: 21

Trekk/sekund hastighet 1: 666

Trekk/sekund hastighet 2: 733

Spenning: 13 V
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