
 

מסיר שיער רטוב ויבש

Epilator Series 8000

 
לרגליים ולגוף

שימוש אלחוטי

יותר מ-8 אביזרים

 

BRE721/00
הסרת שיער עוצמתית אך עדינה לעור
עור חלק למשך עד 4 שבועות

מסיר השיער מסדרה 8000 של פיליפס: מסירי השיער הראשונים בעולם עם פינצטה קרמית להסרת שיער נוחה
יותר. תופס בקלות אפילו את השיערות הקצרות ביותר עם טכנולוגיית הפעולה הכפולה, כדי שתוכלי להישאר חלקה
.במשך שבועות

תוצאות יוצאות דופן
עור חלק למשך שבועות עם טכנולוגיית הפעולה הכפולה
מסיר השיער המהיר ביותר שלנו

שגרה מלאה להסרת שיער
חברי את ראש מכונת הגילוח להסרת שיער באזורים רגישים
עצבי צורות וקווי ביקיני עם ראש טרימר לקו הביקיני
גוף כפפת הפילינג מסייע במניעת שערות הפוכות

טיפול עדין
פינצטות קרמיות היפואלרגניות לטיפול עדין 32
הסרת שיער במים חמים לנוחות מקסימלית
עם מכסה נוסף לטיפול באזורים עדינים

שימוש קל וללא מאמץ
S שליטה טובה יותר ואחיזת יד עם ידית ארגונומית בצורת
מזהה אפילו את השערות הזעירות ביותר עם אור אופטי
כולל כיסוי למגע מיטבי להסרת שיער קלה
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Highlights
תחושה חלקה עד 4 שבועות

טכנולוגיית הפעולה הכפולה מסנכרנת פינצטה קרמית ארוכה
בפעולות מתמשכות לאחיזה יציבה ולהסרת שערות קצרות באורך
של 0.5 מ"מ. ראש האפילטור הרחב עם פינצטה ארוכה יותר
ב-50% מסיר יותר שיער בבת אחת*. תתכונני לשבועות חלקים
.ושקטים

מסיר השיער המהיר ביותר שלנו

-Silk הפינצטה שלנו עושה יותר סיבובים לדקה מאשר מסיר השיער
epil 9 של Braun.

מתוכננות לעדינות

פינצטות קרמיות עשויות מחומר היפואלרגני לטיפול נוח. הן 32
מחליקות בקלות על העור עם פחות חיכוך ויותר מגע עם העור*.
.**מרגיש נהדר על העור, לפי 91% מהנשים

נוחות מקסימלית במים חמים

משיער השיער שלנו בעל פונקציה רטובה ויבשה להסרת שיער
עדינה אפילו עוד יותר. מים חמים מרגיעים את העור והופכים את
.הטיפול לנוח הרבה יותר

טפלי בזה בקלות

בנוסף גם .S תיהני מאחיזה יציבה ונוחה עם ידית ארגונומית בצורת
.אלחוטי לשליטה מקסימלית כדי שתוכלי להגיע לכל חלקי הגוף

מזהה אפילו את השערות הזעירות ביותר

מזהה אפילו את השערות הזעירות ביותר עם אור אופטי מוטבע,
.קרוב מספיק לעור כדי לתפוס את השערות הנותרות

הסרת שיער ללא מאמץ

הסירי שיער בקלות באמצעות הכיסוי למגע מיטבי. הוא מותח
בעדינות את האזור המטופל כדי להפחית את משיכת העור ואת אי
.הנוחות

לאזורים עדינים

לקבלת עדינות מקסימלית על הפנים שלך, בבתי השחי, ובאזור
הביקיני, השתמשי במכסה לאזורים עדינים כדי להסיר בקלות
.שערות לא רצויות

לגלח ולקצץ

השלימי את שגרת הסרת השיער לאזורים רגישים עם ראש מכונת
.גילוח נוסף ומסרק לטרימינג

עצבי את קו הביקיני

עצבי צורות וקווי ביקיני עד אורך של 1 מ"מ, לאזור ביקיני אחיד
.ומטופח

גוף כפפת פילינג

השתמשי בכפפת הפילינג כדי לסייע במניעת שערות הפוכות בין
.הסרות השיער
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Specifications
אביזרים
מברשת ניקוי: כן
נרתיק: בסיסית
ראש גילוח: כן
ראש טרימר לקו הביקיני: כן
מסרק טרימר לקו הביקיני: כן
מסרק לטרימר: כן
כפפת פילינג: כן
ראש לאזורים עדינים: כן
כיסוי למגע מיטבי: כן

חשמל
טעינה: טעינה מהירה, שעתיים זמן טעינה
Li-ion :סוג סוללה
זמן שימוש: עד 40 דקות

מפרט טכני
V / 5.4Wמתח: 15
פעולת פינצטה, מהירות 2: 70400 פעולות חיתוך לדקה
מספר הפינצטות: 32
פעולת פינצטה, מהירות 1: 64000 פעולות חיתוך לדקה

תכונות
מצבי מהירות: 2 מצבים

קל לשימוש
S ידית: ידית בצורת
אלחוטי: כן
שימוש רטוב ויבש: כן
Opti-light: כן

ביצועים
דיסקיות אפילציה: דיסקיות קרמיות
ראש אפילטור רחב במיוחד: כן

של פיליפס Satinelle Prestige-ו Satinelle Advanced לעומת *
* * CLT Germany N=153, 2019
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