
 

Depilator za mokro
in suho uporabo

Epilator Series 8000

 

Za noge in telo

Učinkovita epilacija

+ 5 nastavkov

 

BRE710/00

Učinkovita epilacija. Nežno do kože.
Gladka koža do 4 tedne

Philipsov depilator serije 8000 se ponaša z učinkovito, a hkrati nežno epilacijo, da

lahko dosežete gladko kožo na spodnjih delih obeh nog v samo 10 minutah.

Izkoristite prednosti, ki presegajo epilacijo, z dodatnimi nastavki.

Izjemni rezultati

Nežna epilacija za gladko kožo do 4 tedne

Posebej široka depilacijska glava

Brivna glava in prirezovalni glavnik za natančno britje

Pokrovček za občutljive predele za odstranjevanje neželenih dlačic

Pokrovček za optimalen stik za največjo stopnjo udobja

Enostavna in zanesljiva uporaba

Ergonomski ročaj v obliki črke S

Brezžična mokra in suha uporaba v kadi ali pod prho

Edinstvena lučka zagotavlja, da ne spregledate drobnih dlačic

Priložena torbica, da lahko shranite vse na enem mestu.
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Značilnosti

Zmogljiva in nežna epilacija

Philipsov depilator serije 8000 se lahko

pohvali z učinkovito, a nežno epilacijo,

zahvaljujoč izboljšanim pincetam in več kot

70.000 puljenj dlak na minuto. To pomeni, da

lahko pokrijete večjo površino kože in

zagotovite brezhibno gladkost do 4 tedne.

Zagotovite popolno nego spodnjih delov nog v

le 10 minutah!

Posebej široka depilacijska glava

Posebej široka depilacijska glava z vsako

potezo zajame večjo površino za hitrejše

odstranjevanje dlak.

Nagrajena zasnova*

Ergonomski ročaj v obliki črke S je enostavne

uporabe ter omogoča najboljši nadzor in lažji

doseg z naravnimi in natančnimi gibi po vsem

telesu.

Brezžična mokra in suha uporaba

Zasnovano z nedrsečim ročajem, kar je idealno

za uporabo z vodo. Omogoča udobnejšo in

nežnejšo izkušnjo v kadi ali pod prho. Za večjo

priročnost ga lahko uporabljate brezžično.

Lučka Opti-light

Edinstvena lučka zagotavlja, da ne spregledate

drobnih dlačic, kar omogoča najboljšo

depilacijo na vseh delih telesa.

Brivna glava in prirezovalni glavnik

Brivna glava omogoča temeljito in nežno britje

različnih delov telesa. Priložen ji je tudi

prirezovalni glavnik za oblikovanje predela

bikinija.

Pokrovček za občutljive predele

Za dodatno nežnost na področjih, kjer je to

najbolj potrebno, je priložen tudi pokrovček za

občutljive predele, da lahko enostavno

odstranite neželene dlačice na predelu obraza,

pazduh in bikinija.

Pokrovček za optimalen stik

Za enostavno epilacijo z največjo stopnjo

udobja je tu pokrovček za optimalen stik.

Zasnovan je tako, da zmanjša neudobni učinek

cukanja kože, saj področje, ki ga depilirate,

nežno raztegne, da tega ni treba storiti vam.

Torbica za shranjevanje

Privlačna torbica, da lahko vse spravite na

enem mestu.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Brivna glava

Prirezovalni glavnik

Pokrovček za občutljive predele

Pokrovček za optimalen stik

Torbica: Osnovna torbica

Ščetka za čiščenje

Zmogljivost

Depilacijska glava: Izjemno široko

Depilacijski diski: Keramični diski

Enostavna uporaba

Mokra in suha uporaba

Brezžično

Lučka Opti-light

Ročaj: Ročaj v obliki črke S

Tehnične specifikacije

Napetost: 15 V/5,4 W

Hitrost za puljenje 1: 64.000 vrt/min

Hitrost za puljenje 2: 70.400 vrt/min

Število pincet: 32

Značilnosti

Nastavitve hitrosti: 2 nastavitvi

Napajanje

Tip baterije: Litij-ionska

Čas uporabe: do 40 minut

Polnjenje: 2-urno polnjenje

Hitro polnjenje

* Nagrada za oblikovanje IF 2016
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