
 

אפילטור קומפקטי עם כבל

Satinelle Essential

 
Opti-light עם

לרגליים

אביזרים 4 +

 

BRE275/00 הסרת שיער בקלות
עור חלק למשך שבועות
של פיליפס. מסיר בעדינות שיערות, באורך 0.5 מ"מ בלבד, מהשורש. Satinelle תיהני מרגליים חלקות למשך שבועות עם
הסרת שיער בקלות עם ידית ארגונומית וראש ניתן לרחיצה להיגיינה אופטימלית

אביזרים
כולל ראש עיסוי
נרתיק לנסיעות
ראש גילוח ומסרק לגילוח קרוב לעור

שימוש קל וללא מאמץ
מצבי מהירות – להסרה של שערות דקות ועבות יותר 2
עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה
ראש האפילציה ניתן לניקוי תחת מים זורמים, לניקוי והיגיינה מושלמים
תאורה מובנית וייחודית לנראות משופרת של שערות עדינות

תוצאות יסודיות
מערכת האפילציה היעילה תולשת את השערות עם השורש



אפילטור קומפקטי עם כבל BRE275/00

Highlights Specifications
מערכת יעילה להסרת שיער

מערכת האפילציה היעילה מותירה את העור חלק וללא זיפים
למשך שבועות

Opti-light
התאורה המובנית הייחודית מבטיחה הסרה אפקטיבית של יותר
.שערות

מצבי מהירות 2

מצבי מהירות – להסרה של שערות דקות ועבות יותר 2
.ולאפילציה אישית יותר

אחיזה ארגונומית

הצורה המעוגלת מתאימה באופן מושלם לכף היד ומסייעת
!בהסרת השערות. בנוסף המכשיר נראה נהדר

ראש אפילציה רחיץ
למכשיר ראש אפילציה רחיץ שניתן לנתק ולנקות במים זורמים,
לשיפור ההיגיינה

ראש גילוח ומסרק
ראש הגילוח והמסרק מאפשרים גילוח יעיל וקרוב לעור ויותר
.עדינות בחלקי הגוף השונים

ראש עיסוי

.ראש העיסוי מפזר ומקל את תחושת הסרת השיער

נרתיק לנסיעות

נרתיק לאחסון ונשיאת המכשיר בנסיעות

 

קל לשימוש
ידית: עיצוב ארגונומי
V מתח: 15
ידית: קומפקטי
מברשת ניקוי: כן
נרתיק: נרתיק בסיסי
כן :(Corded) חיבור רציף
ראש גילוח: כן
Opti-light: כן
ראש אפילציה רחיץ: כן
:מסרק ראש גילוח
כן
ראש עיסוי: כן

ביצועים
דיסקיות אפילציה: דיסקיות לתלישה עדינה
מערכת להסרת שיער: מערכת יעילה להסרת שיער

שירות
אחריות לשנתיים: כן
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