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Keramische reliëfschijven verwijderen
zelfs de kortste haren
Geniet van langdurige gladheid met de Philips Satinelle-epilator. De keramische reliëfschijven verwijderen

voorzichtig de kortste haartjes (0,5 mm) vanaf de wortel. Een gladde huid tot 4 weken. Comfortabel te gebruiken

op natte en droge huid. Inclusief 5 accessoires.

Accessoires
Reinigingsborsteltje voor de ontharingsschijven

Scrubhandschoen om ingegroeide haartjes te voorkomen

Met scheerhoofd voor een glad scheerresultaat op gevoelige lichaamsdelen.

Slim pincet met geïntegreerde verlichting.

Opbergetui voor extra gemak.

Trimkam voor styling van de bikinilijn inbegrepen

Handig ontharen
Opti-light voor verbeterde zichtbaarheid

1 uur snel opladen voor 40 min. gebruik.

Snelheid 1 voor zachte epilatie, snelheid 2 voor optimale prestatie.

Breed epileerhoofd voor optimale ontharing in één beweging

Verzorging voor uw lichaam
Keramische reliëfschijven verwijderen haartjes zonder aan de huid te trekken.

Wet & Dry voor optimaal gemak en om zachter te epileren.
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Kenmerken
Keramische reliëfschijven

De keramische reliëfschijven van deze unieke

Philips-epilator verwijderen zelfs de fijnste

haartjes (0,5 mm) zonder aan de huid te

trekken.

Breed epileerhoofd

Breed epileerhoofd voor optimale

haarverwijdering in één beweging. U heeft

binnen enkele minuten een langdurig en

superglad resultaat.

Nat en droog te gebruiken

Wet & Dry voor gebruik in douche en bad. Het

warme water opent de haarzakjes en poriën

zodat het haar zachter wordt verwijderd en de

huid wordt gekalmeerd. Uitstekend te gebruiken

onder de douche!

Twee snelheidsstanden

De Philips Care-epilator heeft 2

snelheidsstanden. Voor een zachte epilatie-

ervaring kiest u stand 1, en voor extra efficiënt

epileren kiest u snelheid 2.

Opti-light

Maakt zelfs de fijnste haartjes zichtbaar voor

een grondige en effectieve ontharing.

Snoerloos en oplaadbaar

Gebruik deze snoerloze epilator waar u maar

wilt. Maximaal 40 minuten snoerloos epileren,

snel opladen in 1 uur.

Scheerhoofd

De Philips Care-epilator wordt geleverd met

een extra scheerhoofd voor een glad resultaat

in gevoelige gebieden. De ronde vorm volgt de

contouren van uw bikinilijn en oksels voor een

moeiteloos glad resultaat.

Trimkam
Gebruik de trimkam op het scheerhoofd om

langere haren voor het epileren te knippen of

uw bikinilijn te trimmen.

Pincet
Handig pincet in elegant etui met

geïntegreerde verlichting en spiegel, ideaal

voor de wenkbrauwen.

Scrubhandschoen
Door draaiende bewegingen met de

scrubhandschoen te maken, geeft u de huid

tegelijkertijd een lichte massage en verwijdert

u dode huidcellen. Op deze manier wordt uw

huid prachtig glad en voorkomt u ingegroeid

haar.

Opbergetui
Opbergetui waarin u alles kunt opbergen.

Reinigingsborsteltje

U kunt de epilator schoonmaken met het

meegeleverde schoonmaakborsteltje dat

haartjes uit het epileerhoofd verwijdert. Met de

harde precisieborsteltjes maken zelfs de

kleinste haartjes geen kans.
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Specificaties
Gebruiksgemak
Nat en droog te gebruiken

Technische specificaties
Spanning: 13.400 mA V

Aantal haargrijppunten: 32

Aantal schijfjes: 17

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 1173

Trekacties per seconde bij snelheid 2: 1360

Accessoires
Reinigingsborsteltje

Opbergetui

Verwijderbaar scheerhoofd

Opti-light

Kenmerken
2 snelheidsstanden

Comfortabel epileren
Draadloos

Geschikt voor gevoelige zones
Wet & Dry-precisie-epilator
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