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BRE735/00 Krachtig epileren, zacht voor de huid

Tot wel 4 weken lang een gladde huid

De Philips epilator-serie 8000: 's Werelds eerste epilators met keramische

pincetten voor comfortabeler epileren. Vangt zelfs de kortste haartjes op met

Double Action Technology om wekenlang glad te blijven.

Uitzonderlijke resultaten

Wekenlang gladde huid met Double Action-technologie

Onze snelste epilator

Epileren én volledige verzorging

Bevestig het scheerhoofd om haar op gevoelige gebieden te verwijderen

Trim vormen en bikinilijn met het trimhulpstuk voor de bikinilijn

Exfoliërende borstel voor het lichaam helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Een zachte behandeling

32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling

Epileer in warm water voor extra comfort

Met extra kap voor gevoelige zones

Eenvoudige en moeiteloos gebruik

Beter gebruik en bereik met de ergonomische S-vormige handgreep

Zie zelfs de fijnste haartjes met Opti-light

Inclusief de kap voor optimaal contact voor gemakkelijk epileren
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Kenmerken

Tot wel 4 weken lang glad

Double Action Technology synchroniseert

lange keramische pincetten in voortdurende

acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te

pakken en te verwijderen. De brede epilator

met 50% langere pincetten verwijdert meer

haar per keer*. Bereid u voor op gladde en

probleemloze weken.

Onze snelste epilator

Onze pincetten draaien ook sneller per minuut

dan de Braun silk-épil 9.

Gemaakt om zacht te zijn

32 keramische pincetten gemaakt van

hypoallergeen materiaal voor een

comfortabele behandeling. Ze glijden

gemakkelijk over uw huid met minder wrijving

en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op

de huid volgens 91% van de vrouwen**.

Extra comfort in warm water

Onze epilator is uitgerust met een nat- &

droogfunctie voor nog zachter epileren. Warm

water ontspant uw huid en maakt de

behandeling nog comfortabeler.

Makkelijk in gebruik

Geniet van een stevige en comfortabele greep

met de ergonomische S-vormige handgreep.

Ook snoerloos voor maximale controle en

beter bereik over uw hele lichaam.

Zie zelfs de fijnste haartjes

Zie zelfs de fijnste haartjes met Opti-light, dicht

genoeg op uw huid om de overgebleven

haartjes te zien.

Een moeiteloze epilatie

Epileer zonder moeite met de kap voor

optimaal contact. Het strekt de zone die u

behandelt licht uit om trekken aan de huid en

ongemak te voorkomen.

Voor gevoelige zones

Voor extra zachtheid op uw gezicht,

onderarmen, en bikinilijn, kunt u de kap voor

gevoelige zones gebruiken om gemakkelijk

ongewilde haartjes te verwijderen.

Scheren en trimmen

Voltooi uw haarverwijderingsprocedure voor

gevoelige gebieden met extra scheerhoofd en

trimkam.
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Specificaties

Accessoires

Exfoliërende borstel voor het lichaam

Reinigingsborsteltje

Etui: Voordelig

Scheerhoofd

Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Kam voor de bikinitrimmer

Trimkam

Kap voor gevoelige zones

Kap voor optimaal contact

Vermogen

Opladen: Snel opladen, 2 uur oplaadtijd

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: tot 40 minuten

Technische specificaties

Spanning: 15 V / 5,4 W

Pincet-actiesnelheid 2: 70.400 per minuut

Aantal pincetten: 32

Pincet-actiesnelheid 1: 64.000 per minuut

Kenmerken

Snelheidsstanden: 2 instellingen

Gebruiksgemak

Handvat: S-vormige handgreep

Draadloos

Nat en droog te gebruiken

Opti-light

Performance

Epileerschijven: Keramische schijven

Extra breed epileerhoofd

* Vergeleken met Philips Satinelle Advanced en Satinelle

Prestige

* **CLT Duitsland N = 153, 2019
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