Depilator do użytku
na sucho i na mokro
Epilator Series 8000
Do nóg, ciała i stóp
Wydajna depilacja
+ 9 akcesoriów

Dokładna depilacja delikatna dla skóry
BRE740/10

Gładka skóra do 4 tygodni
Depilator Philips z serii 8000 zapewnia dokładną, a jednocześnie delikatną
depilację, dzięki czemu pozwala uzyskać gładkość dolnych partii obu nóg w
zaledwie 10 minut. Ciesz się korzyściami wykraczającymi poza samą depilację z
pełnym zestawem dodatkowych zabiegów.
Niesamowite efekty
Delikatna depilacja zapewnia gładką skórę do 4 tygodni
Bardzo szeroka głowica depilatora
Głowica goląca i nasadka do przycinania zapewniają dokładne golenie
Urządzenie jest wyposażone w głowicę przycinającą i nasadkę do okolic bikini
Nasadka do miejsc wrażliwych pozwala usunąć niechciane owłosienie
Optymalna nasadka kontaktowa zapewnia maksymalny komfort
Rutynowe zabiegi
Szczoteczka złuszczająca usuwa martwe komórki naskórka
Pilnik do stóp z obrotowym dyskiem zapewnia niezwykłą gładkość
Łatwe użytkowanie
Uchwyt o ergonomicznym kształcie
Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho, pod prysznicem lub w wannie
Wyjątkowa lampka ułatwia wychwycenie drobnych włosków
Dołączone etui umożliwia przechowywanie wszystkiego w jednym miejscu.
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Zalety
Wydajna i delikatna depilacja

Depilator Philips z serii 8000 zapewnia
wydajną i delikatną depilację dzięki
ulepszonej pęsecie i ponad 70 000 ruchów
chwytania włosków na minutę. Oznacza to, że
możesz jednocześnie wydepilować większą
powierzchnię i cieszyć się idealną gładkością
nawet do 4 tygodni. Wydepiluj dolne partie
nóg w zaledwie 10 minut!

Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na
sucho

Głowica przycinająca i nasadka do okolic
bikini

Dzięki antypoślizgowemu uchwytowi idealnie
nadaje się do użytku w kontakcie z wodą.
Korzystanie pod prysznicem lub w wannie
staje się jeszcze bardziej komfortowe i
delikatne. Możliwość bezprzewodowego
użytkowania zapewnia dodatkową wygodę.

Urządzenie jest wyposażone w głowicę
przycinającą i nasadkę do okolic bikini, które
umożliwiają przycięcie i regulację włosków we
wrażliwych partiach ciała, co zapewnia
większą wygodę.
Szczoteczka złuszczająca

Lampka Opti-light
Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje
większą powierzchnię skóry przy każdym
ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie
włosków.

Wyjątkowa lampka ułatwia wychwycenie
drobnych włosków, co zapewnia uzyskanie
doskonałych efektów depilacji na całym ciele.
Głowica goląca i nasadka do przycinania

Nagradzane wzornictwo*

Nasza szczoteczka złuszczająca usuwa martwe
komórki naskórka i pomaga zapobiegać
wrastaniu włosków. 48 200 cienkich,
hipoalergicznych włosków zapewnia delikatne
i efektywne usuwanie martwego naskórka, a
także stymuluje regenerację powierzchni skóry.
Z tym urządzeniem proces złuszczania jest
bardziej efektywny niż zabiegi ręczne.
Pilnik do pedicure

Ergonomiczny, wyproﬁlowany uchwyt
umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając
pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w
naturalny i precyzyjny sposób przesuwać
urządzenie po całym ciele.

Głowica goląca zapewnia dokładne i bardziej
delikatne golenie różnych obszarów ciała. Jest
wyposażona w nasadkę do przycinania
umożliwiającą stylizację włosów w okolicach
bikini.

Obracająca się, precyzyjna tarcza 3 w 1
zapewnia całkowitą gładkość w zaledwie 5
minut. Użyj płaskiej powierzchni dla większych
obszarów, górnej dla mniejszych, a
zakrzywionej strony dla tych trudno
dostępnych. To takie proste.
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Dane techniczne
Akcesoria
Głowica goląca
Nasadka do przycinania
Głowica do przycinania okolic bikini
Nasadka trymera do okolic bikini
Szczoteczka złuszczająca
Pilnik do pedicure
Nasadka do miejsc wrażliwych
Optymalna nasadka kontaktowa
Pokrowiec: Standardowe etui
Szczoteczka do czyszczenia

Wydajność
Głowica depilująca: Niezwykle szerokie
Dyski depilujące: Dyski ceramiczne
Łatwość użytkowania
Możliwość używania na mokro i na sucho
Sieć bezprzewodowa
Lampka Opti-light
Rączka: Wyproﬁlowany uchwyt
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Dane techniczne
Napięcie: 15 V/5,4 W
Prędkość działania pęset 1: 64 000 na minutę
Prędkość działania pęset 2: 70 400 na minutę
Liczba pęset: 32
Właściwości
Ustawienia prędkości: 2 ustawienia
Moc
Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
Czas używania: do 40 minut
Ładowanie: Czas ładowania: 2 godziny
Szybkie ładowanie

* iF Design Award 2016 — nagroda za wzornictwo

