
 

Elektrický holicí strojek
pro mokré a suché holení

SatinShave Prestige

 

Holicí strojek s dvojitou

planžetou

Pokročilý systém holení

Doba nabíjení 1 hod + rychlé

nabíjení

5 kusů příslušenství

 

BRL170/00

Dokonale hladké oholení
pomocí našeho nejpokročilejšího systému holení

Vychutnejte si dokonale hladké, pohodlné holení nohou a těla. Náš nejpokročilejší

systém holení vám zajistí hedvábně hladkou pokožku bez podráždění. SatinShave

Prestige – tak pohodlné, že se můžete holit denně, tak hladké, že nemusíte.

Hladká pokožka

Náš nejpokročilejší systém holení pro nejhladší oholení

Hlava Multiflex s dvojitou planžetou pro zmenšení rizika vynechaných chloupků

Snadné použití

Indikátor baterie

Mokré i suché používání též do vany nebo sprchy

Rychlonabíjení: 5 minut

Holení šetrné k pokožce

Měkké polstrování pro pocit mimořádné jemnosti

Zastřihovač s oblými hroty a bezpečnostními výstupky chrání pokožku před

pořezáním.

Snadné ovládání

První epilátor s rukojetí ve tvaru S



Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení BRL170/00

Přednosti

Náš nejpokročilejší systém

Zahnuté vodicí břity jsou o 75 % účinnější než

tradiční dámské holicí strojky*. Pod ochrannou

planžetou se přizpůsobují tvaru těla pro

nejhladší oholení.

Hlava Multiflex s dvojitou planžetou

Při holení přejíždíte strojkem po kůži a hlava

Multiflex s volnými planžetami a ohebným

krkem se pohybu přizpůsobuje a udržuje

kontakt s pokožkou na optimální úrovni.

Dvojitá planžeta zmenšuje riziko vynechání

chloupků.

Měkké polstrování

Měkké polstrování na obou stranách holicí

hlavy dává při holení pocit jemnosti a

hebkosti, a to zvláště v nerovných místech.

Oblé špičky a bezpečnostní lišty

Zaoblený hrot zastřihovače a bezpečnostní

lišty chrání pokožku před pořezáním a

zajišťuje pohodlí při holení.

Mokré a suché použití

Pro šetrné a pohodlné holení ve vaně nebo

sprše s protiskluzovou rukojetí pro optimální

mokré a suché použití.

Indikátor baterie

Světelný indikátor baterie podává informace

o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie.

Ergonomická rukojeť ve tvaru S

Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno

ovládá a dosáhne po celém těle díky

přirozenému, přesnému pohybu.

Rychlé nabíjení

5minutové rychlé nabíjení pro úplné oholení.



Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení BRL170/00

Specifikace

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Nabíjení: Nabíjecí, Rychlonabíjení: 5 minut,

Dobíjení během jedné hodiny

Doba používání: 1 hodina

Příslušenství

Pouzdro: Pouzdro

Čisticí kartáč

Zastřihovací hlavice pro oblast třísel

Hřeben zastřihovače oblasti třísel

Cestovní kryt

Napínač pokožky

Technické údaje

Napětí: 15 V

Materiál planžety: Nikl

Počet holicích planžet: 2

Snadné použití

Bez kabelu

Indikátor baterie: Slabý akumulátor, Nabíjení

baterie, Plný akumulátor

Rukojeť: Ergonomický

Mokré a suché použití

Výkon

Holicí hlavice: Holicí strojek s dvojitou

planžetou, Pokročilý systém holení, Ohebné

hlavy a planžety

Funkce péče o pleť: Měkké polstrování,

Zastřihovače se zaoblenými špičkami,

Bezpečnostní lišty
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