Philips SatinPerfect
Depilador Philips Satinelle

Revele a perfeição de sua pele
A seco ou na água

com sistema Skin Perfect

Pernas e corpo

O Philips SatinPerfect remove da raiz até os pelos de 0,5mm. O sistema Skin Perfect com
discos de cerâmica remove até os pelos finos e curtos, além de proteger a pele.
Tecnologia Wet & Dry para uso confortável na água quente. Inclui 2 acessórios.
Pele suave
• Discos de cerâmica texturizada que removem até os pelos mais finos e curtos
• A cabeça de depilação grande abrange mais pele por movimento
Pele linda
• Tecnologia avançada: discos de íon te prata hipoalergênicos
• Discos de depilação confortáveis que removem os pelos sem puxar a pele
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Depilação eficaz
• À prova d'água para uso no banho e remoção dos pelos confortável
• Para uso sem fio de até 40 minutos, com carregamento rápido em uma hora
• Com o Opti-light, você detecta até os pelos mais finos
• Ajuste de velocidade extra: depilação delicada ou rápido desempenho
Acessórios
• Capa para levantar os pelos com massageador que remove até os pelos deitados
• Capa redutora para áreas sensíveis e peles delicadas
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Depilador Philips Satinelle

A seco ou na água Pernas e corpo

Destaques
Discos de cerâmica texturizada

Discos rotativos confortáveis

Opti-light

Esse depilador possui discos texturizados em
cerâmica que removem suavemente até o pelo
mais fino

Esse depilador tem discos giratórios suaves
que removem os pelos sem puxar a pele.

O Opti-light mostra claramente os pelos finos
e curtos

Uso a seco e no banho

Capa com sistema para levantar os pelos
e massageadora

Cabeça de depilação grande

A nossa cabeça de depilação extragrande
oferece a você a melhor remoção dos pelos de
cada movimento para resultados duradouros e
pele supermacia em minutos.

Desenvolvido para uso no banho. A água
quente relaxa e acalma. O calor estimula a
circulação sanguínea, garantindo uma depilação
mais confortável e menos dolorida para a pele

Capa para levantar os pelos com massageador
que remove os pelos deitados, além de
suavizar a pele

Uso sem fio
Discos hipoalergênicos

Tecnologia avançada: discos de íon te prata
hipoalergênicos

Para uso sem fio de até 40 minutos, com
carregamento rápido em uma hora

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com
auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da
Philips podem reduzir custos, o consumo
de energia e as emissões de CO2. Como?
Eles oferecem melhorias ambientais
significativas em uma ou mais áreas Philips
Verde — Eficiência energética,
Embalagens, Substâncias perigosas, Peso,
Reciclagem e descarte e Confiabilidade
durante o período de vida útil.
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Depilador Philips Satinelle

A seco ou na água Pernas e corpo

Especificações
Recursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discos de cerâmica texturizada
Cabeça extra-larga
Discos hipoalergênicos
Discos rotativos confortáveis
Uso com a pele seca ou molhada
Uso sem fio
Cabeça de depilação lavável
Dois ajustes de velocidade
Dois anos de garantia

Acessórios

• Capa com sistema para levantar os pelos e

massageadora
• Capa redutora para áreas sensíveis
• Estojo de transporte
• Escova de limpeza

Especificações técnicas
•
•
•
•
•
•

Número de discos: 17
Pinçadas/segundo na velocidade 1: 1173
Pinçadas/segundo na velocidade 2: 1360
Número de pontos de retirada: 32
Adaptador de voltagem: 13V/400mA
Tensão do dispositivo: 7,2 V

•
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