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Vychutnajte si dotyk saténu.
Epilátor so systémom Skin Care
Epilátor Philips SatinSoft so systémom Skin Care chráni pokožku pred bolesťou z
vytrhnutia chĺpkov a maximalizuje hygienu. Je bezdrôtový a nabíjateľný, preto ho
môžete pohodlne používať kdekoľvek chcete. Dodáva sa s krytom pre citlivé
oblasti.
Nádherná pokožka
Vyspelá technológia: hypoalergénne disky s iónmi striebra
Peelingová kefka na odhalenie ešte žiarivejšej pokožky.
Masážny nástavec stimuluje pokožku
Hladká pokožka
Jemné epilačné disky odstraňujú chĺpky bez ťahania pokožky
Pohodlná epilácia
Bez šnúry
Vyberte si tú správnu rýchlosť podľa svojich potrieb
Plne umývateľná epilačná hlava pre optimálnu hygienu
Riešenia pre citlivé oblasti
Kryt na citlivé oblasti pre jemnú pokožku
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Hlavné prvky
Hypoalergénne disky

Jemné epilačné disky

Umývateľná hlava

Vyspelá technológia: hypoalergénne disky s
iónmi striebra

Tento epilátor je vybavený jemnými
epilačnými diskami, ktoré odstraňujú chĺpky
bez ťahania pokožky.

Hlavu možno oddeliť a vyčistiť pod tečúcou
vodou, čo umožňuje lepšiu hygienu.

Peelingová kefka
Bez šnúry

Jedinečný dizajn od spoločnosti Philips, ktorý
obsahuje hypoalergénne štetinky pre
optimálnu hygienu, dokonale sadne do ruky
pre optimálne ovládanie v akýchkoľvek
podmienkach a možno ho použiť namokro aj
nasucho.

Poskytuje až 30 minút bezšnúrovej epilácie a
rýchle 1-hodinové nabíjanie
Dve nastavenia rýchlosti

Masážny nástavec

Tento epilátor možno nastaviť na dve rýchlosti.
Rýchlosť 1 pre výnimočne jemnú epiláciu a
rýchlosť 2 pre mimoriadne účinnú epiláciu
Masážny nástavec jemne vibruje, čím
stimuluje a upokojuje pokožku, aby bol proces
epilácie príjemný.

Kryt pre veľmi citlivú oblasť

Tento epilátor je vybavený krytom pre citlivé
oblasti, ktorý je špeciálne prispôsobený pre
citlivejšiu pokožku. Umožňuje tak jemnú
epiláciu citlivých oblastí

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú
znižovať náklady, spotrebu energie a
emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú
významný environmentálny prínos v jednej
alebo viacerých hlavných oblastiach
ekologických priorít spoločnosti Philips –
energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné
látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako
aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje
Vlastnosti
2 nastavenia rýchlosti: áno

Pohodlná epilácia
Bez šnúry: áno

Príslušenstvo
Čistiaca kefka: áno
Kryt pre veľmi citlivú oblasť: áno
Odkladacie puzdro: áno
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Technické špeciﬁkácie
Počet záchytných bodov: 20
Počet diskov: 21
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 1: 666
Vytrhaní/sekunda rýchlosť 2: 733
Napätie: 3,6 V

