Wet & Dryepileerapparaat
Satinelle Advanced
Voor benen en lichaam
Keramische schijven pakken ﬁjn
haar
S-vormige handgreep
+ 3 accessoires

BRE620/00

De snelste manier om zelfs de ﬁjnste haartjes te
epileren
2 ontharingsroutines
Onze snelste epilator ooit, zelfs op de ﬁjnste haren, heeft unieke keramische
schijven, die zeer snel ronddraaien en ﬁjn en kort haar stevig vastgrijpen. Geniet
wekenlang van een zijdezachte huid en behandel uw lichaamszones met
ontharingsmethoden die bij u passen.
Uitzonderlijke resultaten
Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip
Extra breed epileerhoofd
Eenvoudig en moeiteloos gebruik
Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep
Voor draadloos nat en droog gebruik. Kan in bad of onder de douche worden gebruikt
Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te vinden en verwijderen
Persoonlijke lichaamsverzorgingsroutines
Scheerhoofd en trimkam voor een glad scheerresultaat
Inclusief massagekap
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Kenmerken
Ons snelste epileerapparaat ooit

Voor draadloos nat en droog gebruik

Massagekap

Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het
oppervlak een keramische structuur heeft die
zelfs de ﬁjnste haartjes voorzichtig pakt en die
4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst
draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut)
voor onze snelste manier van haar verwijderen.

Ontworpen met een antisliphandvat, ideaal
voor gebruik met water. Voor een comfortabeler
en zachtere ervaring onder de douche of in
bad. Draadloos te gebruiken.

Massagekap verzacht het epileren.

Opti-Light

Extra breed epileerhoofd

Opti-light om zelfs de lastigste haartjes te
vinden en verwijderen
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere
beweging een groter huidoppervlak behandelt
voor snellere ontharing.

Scheerhoofd en trimkam

Ergonomische S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt
voor optimale controle en beter bereik met
natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over
het hele lichaam.

Het scheerhoofd biedt een glad scheerresultaat
en meer zachtheid op verschillende
lichaamszones. Wordt geleverd met een
trimkam voor het stylen van de bikinilijn.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

Wet & Dry-epileerapparaat

BRE620/00

Speciﬁcaties
Accessoires
Scheerhoofd
Trimkam
Massagekap
Etui: Basisetui
Reinigingsborsteltje

Performance
Epileerschijven: Keramische schijven
Epileersysteem: Gepatenteerd epileersysteem
Epileerhoofd: Extra breed
Kenmerken
Snelheidsstanden: 2 instellingen

Gebruiksgemak
Nat en droog te gebruiken
Opti-light
Draadloos
Handvat: S-vormige handgreep

Vermogen
Batterijtype: Lithium-ion
Gebruikstijd: tot 40 minuten
Opladen: Oplaadbaar, Oplaadtijd van 1,5 uur
Snel opladen
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Technische speciﬁcaties
Aantal schijfjes: 17
Voltage: 15 V / 5,4 W
Aantal pincetten: 32
Pincet-actiesnelheid 1: 64.000 per minuut
Pincet-actiesnelheid 2: 70.400 per minuut

