
 

מכונת גילוח חשמלית
לשימוש על עור רטוב ויבש

SatinShave Prestige

  מכונת גילוח עם פאנל כפול

מערכת גילוח מתקדמת

טעינה של 1 שעה + טעינה מהירה

אבזרים 3+

 

BRL160/00

גילוח קרוב ומושלם
ממערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו
תיהני מגילוח מושלם צמוד ונעים של הרגליים והגוף. מערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו מעניקה לך עור משי חלק
.כל כך נוח שתוכלי לגלח בכל יום, כה צמוד שלא תזדקקי לכך - SatinShave Prestige .ללא גירוי

עור חלק
ממערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו, לגילוח יעיל מאי פעם
ראש מולטי-פלקס עם פאנל כפול – פחות שערות שחומקות

קל לשימוש
נורית לד לחיווי מצב הסוללה
טעינה מהירה – 5 דקות
מתאים לעור רטוב ויבש, ניתן לשימוש באמבטיה או במקלחת

גילוח ידידותית לעור
רפידות נוחות למגע רך ותחושת עור סופר-רכה
טרימר עם קצוות פנינה ופסי בטיחות להגנה משריטות

שליטה ללא מאמץ
S מסיר השיער הראשון עם ידית בצורת



מכונת גילוח חשמלית לשימוש על עור רטוב ויבש BRL160/00

Highlights Specifications
המערכת המתקדמת ביותר שלנו

הלהבים הגמישים והקמורים יעילים ב-75% יותר מהלהבים
המקובלים במכונות גילוח לנשים*. מתחת לפאנל המגן, הם נעים
.על פני קימורי הגוף ומעניקים גילוח יעיל מאי-פעם

ראש מולטי-פלקס עם פאנל כפול

תוך העברת מכונת הגילוח על הגוף, ראש המולטי-פלקס עם
הפאנלים הצפים והצוואר הגמיש נע יחד איתך כדי לשמור על
מגע מיטבי עם העור. הפאנלים הכפולים מבטיחים שפחות שערות
.יחמקו מהלהבים

רפידות נוחות למגע רך

רפידות הנוחות למגע רך בשני צידי ראש הגילוח מרככים את
מעבר המכשיר ונותנים תחושת עור עדינה, בייחוד באזורים
.קמורים

קצוות פנינה ופסי בטיחות

קצוות הפנינה המעוגלים של הטרימר ופסי הבטיחות שמתחתיו
.מגינים על העור משריטות ומעניקים גילוח נוח

מתאים לעור רטוב ויבש
לשימוש עדין ונוח בשגרת המקלחת או האמבטיה עם אחיזה
.למניעת החלקה לשימוש אופטימלי על עור רטוב ויבש

נורית לד לחיווי מצב הסוללה

.נורית הלד מציינת מצב טעינה וסוללה מלאה או חלשה

S ידית ארגונומית בצורת

נוחה להולכה ולשליטה מרבית S הידית הארגונומית בצורת
.ומאפשרת להגיע לכל נקודה בגוף בתנועות טבעיות ומדויקות

טעינה מהירה
.טעינה מהירה של 5 דקות לגילוח מלא

 

קל לשימוש
ידית: עיצוב ארגונומי
טעינה: נטענת, טעינה מהירה – 5 דקות, 1 שעה זמן טעינה
סוג סוללה: ליתיום-יון
מברשת ניקוי: כן
אלחוטי: כן
מחוון סוללה: סוללה חלשה, סוללה בטעינה, סוללה מלאה
נרתיק: נרתיק בסיסי
שימוש רטוב ויבש: כן
Vמתח: 15
זמן שימוש: 1 שעה
חומר הפאנלים: ניקל
מספר הפאנלים: 2
:מכסה לנסיעות
כן
ראש למתיחת עור: כן

ביצועים
ראש גילוח: מכונת גילוח עם פאנל כפול, מערכת גילוח מתקדמת,
ראש ופאנלים גמישים
תכונות לטיפוח העור: רפידות נוחות למגע רך, טרימרים עם
קצוות פנינה מעוגלים, פסי בטיחות
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