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Ciesz się satynowym dotykiem
Depilator z systemem Skin Care

Depilator SatinSoft firmy Philips z systemem ochrony skóry zapobiega ciągnięciu i zapewnia maksymalną

higienę. Wydajne zasilanie akumulatorowe pozwala korzystać z niego w dowolnym miejscu. Jest wyposażony

w nasadkę do delikatnych miejsc.

Piękna skóra

Szczotka do złuszczania naskórka pozwala odkryć bardziej promienną cerę.

Wibrujący pasek masujący stymuluje skórę

Gładka skóra

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Wygodna depilacja

Sieć bezprzewodowa

Wybierz odpowiednie ustawienie szybkości w zależności od potrzeb

Możliwość mycia głowicy depilującej dla optymalnej higieny

Rozwiązania dla delikatnych obszarów ciała

Nasadka do delikatnych miejsc zapewnia łagodną depilację
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Zalety

Szczotka do złuszczania naskórka

Wyjątkowe urządzenie firmy Philips jest

wyposażone w hipoalergiczne włosie

zapewniające optymalną higienę. Doskonale

mieści się w dłoni i umożliwia wygodną

obsługę w każdych warunkach — na mokro i

na sucho.

Nasadka masująca

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi

skórę, zapewniając przyjemną depilację.

Delikatne dyski depilujące

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski

depilujące, które usuwają włoski bez

pociągania za skórę.

Sieć bezprzewodowa

Zapewnia do 30 minut bezprzewodowej

depilacji, szybkie ładowanie w 1 godzinę

Dwa ustawienia prędkości

Depilator ma dwa ustawienia szybkości.

Szybkość nr 1 do bardzo delikatnej depilacji i

szybkość nr 2 do bardzo skutecznej depilacji.

Nasadka do delikatnych miejsc

Depilator jest wyposażony w nasadkę do

delikatnych miejsc. Zaprojektowana specjalnie

do depilacji wrażliwych partii ciała, umożliwia

delikatniejszą depilację.

Zmywalna głowica

Głowicę można odłączyć i wyczyścić pod

bieżącą wodą, co zapewnia poprawę higieny.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Właściwości

2 ustawienia prędkości

Akcesoria

Szczoteczka do czyszczenia

Nasadka do delikatnych miejsc

Etui do przechowywania

Wygodna depilacja

Sieć bezprzewodowa

Dane techniczne

Liczba punktów chwytania włosków: 20

Liczba dysków: 21

Liczba czynności wyrywania/sekundę 1: 666

Liczba czynności wyrywania/sekundę 2: 733

Napięcie: 3,6 V
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