
 

Žični kompaktni
depilator

Satinelle Essential

 
Z lučko Opti-light

Za noge in občutljive predele

+ 7 nastavkov

 

BRE285/00

Enostavna depilacija
Koža je gladka več tednov

Philips Satinelle je prava rešitev za gladke noge, ki trajajo več tednov. Nežno in pri koreninah odstranjuje tudi

dlačice dolžine 0,5 mm. Ergonomska zasnova ročaja omogoča enostavno epilacijo, pralna glava pa optimalno

higieno.

Enostavna in zanesljiva uporaba

Edinstvena vgrajena lučka za večjo vidljivost finih dlačic

2 nastavitvi hitrosti za zajem tanjših in debelejših dlak

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Pralna depilacijska glava za dodatno higieno in preprosto čiščenje

Temeljiti rezultati

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Dodatna oprema

Brivna glava in glavnik za natančno britje

Priložena sta prirezovalna glava in glavnik za predel bikinija

Priložen je masažni pokrovček

Rokavica za piling pomaga preprečevati vraščanje dlačic

Potovalna torbica



Žični kompaktni depilator BRE285/00

Značilnosti

Učinkovit depilacijski sistem

Učinkovit depilacijski sistem poskrbi za povsem

gladko kožo več tednov

Lučka Opti-light

Edinstvena vgrajena lučka poskrbi za

učinkovitejšo epilacijo, pri kateri spregledate

manj dlačic

2 nastavitvi hitrosti

2 nastavitvi hitrosti za odstranjevanje tanjših in

debelejših dlak za bolj prilagojen tretma.

Ergonomski ročaj

Zaobljena oblika se odlično prilega roki za

udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda

sijajno!

Pralna depilacijska glava

Depilator ima pralno depilacijsko glavo. Glavo

lahko snamete in očistite pod tekočo vodo za

boljšo higieno

Brivna glava in glavnik

Brivna glava in glavnik zagotavljata natančno

britje in nežnejšo uporabo na različnih predelih

telesa.

Prirezovalna glava in glavnik za predel

bikinija

Priložena sta prirezovalna glava in glavnik za

predel bikinija, ki omogočata priročnejše

prirezovanje in oblikovanje.

Masažni pokrovček

Masažni pokrovček blaži občutek depilacije.

Rokavica za piling telesa

Z rokavico za piling boste lažje preprečili

vraščanje dlačic med posameznimi

depilacijami.

Potovalna torbica

Potovalna torbica za shranjevanje in

prenašanje

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Zmogljivost

Depilacijski sistem: Učinkovit depilacijski

sistem

Depilacijski diski: Diski za nežno puljenje

Zasnova

Ročaj: Kompaktno

Značilnosti

Žično

Enostavna uporaba

Lučka Opti-light

Ročaj: Ergonomsko

Pralna depilacijska glava

Dodatna oprema

Brivna glava

Glavnik brivne glave

Prirezovalna glava

Prirezovalni glavnik za predel bikinija

Masažni pokrovček

Rokavica za piling telesa

Torbica: Osnovna torbica

Ščetka za čiščenje

Tehnične specifikacije

Napetost: 15 V

Servis

Dveletna garancija
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