
 

Compacte epilator

met snoer

Satinelle Essential

 
Met Opti-light

Voor de benen en gevoelige

gebieden

+ 3 accessoires

 

BRE265/00

Moeiteloos epileren
Wekenlang een gladde huid

Geniet wekenlang van gladde benen met Philips Satinelle. Haren vanaf 0,5 mm

worden voorzichtig vanaf de wortel verwijderd. Moeiteloos epileren dankzij de

ergonomische handgreep en de afspoelbare kop voor optimale hygiëne

Accessoires

Inclusief massagekap

Reisetui

Opzetkap voor gevoelige gebieden om ongewenst haar te verwijderen

Eenvoudig en moeiteloos gebruik

2 snelheidsstanden voor dunnere en dikkere haren

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

Unieke, ingebouwde verlichting voor betere zichtbaarheid van fijne haartjes

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Grondige resultaten

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel



Compacte epilator met snoer BRE265/00

Kenmerken

Efficiënt epileersysteem

Efficiënt epileersysteem waardoor uw huid

wekenlang zacht en glad blijft.

Opti-light

Unieke, ingebouwde verlichting zorgt ervoor

dat u minder haren mist voor een effectievere

epileerbeurt.

2 snelheidsstanden

2 snelheidsstanden om dikkere en dunnere

haren te verwijderen voor een optimale

ontharingsbehandeling.

Ergonomische handgreep

De afgeronde vorm past perfect in uw hand

zodat u comfortabel haar kunt verwijderen.

Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!

Afspoelbaar epileerhoofd

Deze epilator heeft een afspoelbaar

epileerhoofd. Het hoofd kan worden

verwijderd en schoongemaakt onder de kraan

voor betere hygiëne.

Kap voor gevoelige zones

Voor meer zachtheid op verschillende

lichaamszones is het apparaat voorzien van

een kap voor gevoelige gebieden, om

gemakkelijk ongewenste haartjes te

verwijderen van uw oksels en bikinilijn.

Massagekap

Massagekap verzacht het epileren.

Reisetui

Reisetui voor opbergen en meenemen
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Specificaties

Gebruiksgemak

Handvat: Ergonomisch

Opti-light

Afspoelbaar epileerhoofd

Technische specificaties

Spanning: 15 V

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Etui: Basisetui

Kap voor gevoelige zones

Massagekap

Ontwerp

Handvat: Compact

Kenmerken

Met snoer

Performance

Epileerschijven: Zachte pincetschijven

Epileersysteem: Efficiënt epileersysteem

Service

2 jaar garantie
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