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Repere
Epilare eﬁcientă şi delicată

Pentru utilizare umedă şi uscată fără ﬁr

Pilă pentru pedichiură

Epilatorul Philips seria 8000 oferă epilare
puternică şi totuşi delicată, cu o pensetă
îmbunătăţită şi peste 70.000 de acţiuni de
prindere a ﬁrelor de păr pe minut. Aceasta
înseamnă că poţi acoperi mai multă piele şi
obţine o netezime ireproşabilă timp de până la
4 săptămâni. Tratează gambele în doar 10
minute!

Conceput cu un mâner anti-alunecare, ideal
pentru utilizare în apă. Asigură un epilat mai
confortabil şi plăcut în duş sau baie. Îl poţi
folosi fără ﬁr pentru confort sporit.

Discul nostru rotativ de precizie 3 în 1 oferă
tălpi ﬁne în numai 5 minute. Foloseşte
suprafaţa plată pentru zone mai mari, partea
superioară pentru zone mai mici şi partea
curbată pentru zone greu de tratat. Este extrem
de uşor.

Opti-light
Lumina unică te ajută să nu ratezi ﬁrele subţiri,
pentru rezultate de epilare optime pe toate
zonele corpului.

Capac pentru zonele delicate

Cap de epilare extralat
Cap de ras şi pieptene pentru tuns

Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai
mare cu ﬁecare mişcare, pentru îndepărtarea
mai rapidă a părului.
Design premiat*

Capul de ras oferă o radere precisă şi mai
multă delicateţe în diferitele zone ale corpului.
Este dotat cu pieptene pentru tuns pentru a-ţi
stiliza zona inghinală.

Pentru un plus de delicateţe în zonele în care
ai cel mai mult nevoie, este inclus un capac
pentru zonele delicate pentru îndepărtarea
uşoară a ﬁrelor de păr nedorite de pe faţă şi
din zona axială şi cea inghinală.
Capac pentru contact optim

Mănuşă de exfoliere

Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de
manevrat, oferind control maxim, acces mai
bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa
corpului.

Utilizarea mănuşii de exfoliere ajută la
prevenirea creşterii ﬁrelor de păr sub piele între
epilări.

Epilează-te cu uşurinţă şi bucură-te de confort
maxim cu capacul pentru contact optim. Este
conceput pentru a reduce senzaţia de tragere
şi disconfort al pielii prin întinderea uşoară a
zonei pe care o tratezi, astfel încât tu să nu ﬁi
nevoită să faci acest lucru.
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Speciﬁcaţii
Uşor de utilizat
Fără ﬁr
Mâner: Mâner în formă de S
Utilizare umedă şi uscată
Opti-light

Speciﬁcaţii tehnice
Tensiune: 15 V/5,4 W
Viteza 2 de epilare: 70400 pe minut
Viteza 1 de epilare: 64000 pe minut
Numărul de pensete: 32

Caracteristici
Setări de viteză: 2 setări

Alimentare
Încărcare: Încărcare în 2 ore
Tip baterie: Litiu-ion
Încărcare rapidă
Timp de utilizare: până la 40 de minute
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Accesorii
Husă: Husă de bază
Perie de curăţat
Cap de ras
Pieptene pentru tuns
Mănuşă de exfoliere
Accesoriu pentru zonele delicate
Cap pentru contact optim
Pilă pentru pedichiură
Performanţă
Discuri pentru epilare: Discuri ceramice
Cap de epilare: Extralat

* Premiul iF pentru design 2016

