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Nautige siidpehmet puudutust.
Skin Perfect süsteemiga epilaator

Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni.

Märjalt ja kuivalt kasutatav, et seda oleks mugav duši all kasutada. Sisaldab piirlikammiga raseerimispead.

Kaunis nahk

Täiustatud tehnoloogia: hüpoallergeensed hõbeioon-kettad

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Sile nahk

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Mugav epileerimine

Märg- ja kuivkasutuseks, saab kasutada ka duši all

Valige oma vajadustele vastav kiiruseseade

Täielikult pestav epileerimispea optimaalse hügieeni saavutamiseks

Lahendused tundlikele piirkondadele

Raseerimisotsak jälgib nahapinda, et tagada lähedane ja sile raseerimine.

Tundliku piirkonna kate õrnale nahale
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Esiletõstetud tooted

Hüpoallergeensed kettad

Täiustatud tehnoloogia: hüpoallergeensed

hõbeioon-kettad

Koorimishari

Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab

hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi

harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis

tingimustes ning mida saab kasutada märjalt

ja kuivalt.

Massaažiotsak

Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja

rahustab nahka ning muudab epilatsiooni

meeldivaks

Õrnad epileerimiskettad

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad

karvade eemaldamiseks ilma nahka

tõmbamata.

Märjalt ja kuivalt

Märg- ja kuivkasutuseks.

Kaks kiiruseseadet

Sellel epilaatoril on kaks kiiruseseadet. 1. kiirus

üliõrnaks epileerimiseks ja 2. kiirus ülitõhusaks

epileerimiseks.

Kammiga raseerimispea

Äravõetav raseerimispea järgib täielikult

bikiinijoone ja kaenlaaluste kontuure

nahalähedaseks ja siledaks raseerimiseks.

Komplekti kuulub ka piirlikamm.

Tundliku piirkonna kate

Sellel epilaatoril on tundliku piirkonna kate.

Kohandatud just tundlikumale nahale,

võimaldades õrnu piirkondi õrnalt epileerida.

Pestav pea

Epileerimispea saab parema hügieeni

saavutamiseks lahti ühendada ja voolava vee

all pesta.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Omadused

Kaks kiiruseseadet

Tarvikud

Puhastusharjake

Äravõetav raseerimispea

Tundliku piirkonna kate

Vutlar

Tehnilised andmed

Haaravate punktide arv: 20

Ketaste arv: 21

Tõmbamistegevused / teine kiirus 1: 666

Tõmbamistegevused / teine kiirus 2: 733

Pinge: 3,6 V
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