
 

Epilator za mokro in

suho uporabo

Epilator Series

8000

 

Za noge in telo

Brezžična uporaba

+ 8 nastavkov

 

BRE735/00

Učinkovita epilacija. Nežno do kože.

Gladka koža do 4 tedne

Philipsov epilator serije 8000: prvi epilator s keramičnimi pincetami za udobnejšo

epilacijo. S tehnologijo dvojnega delovanja odstrani tudi najkrajše dlačice, kar

zagotavlja občutek gladkosti več tednov.

Izjemni rezultati

S tehnologijo dvojnega delovanja je koža več tednov gladka

Naš najhitrejši epilator

Popolno odstranjevanje dlak, ki presega epilacijo

Namestite brivno glavo, da odstranite dlačice na občutljivih predelih

Prirezovanje in oblikovanje predela bikinija s prirezovalno glavo za predel bikinija

Ščetka za piling telesa pomaga preprečevati vraščanje dlačic

Nežno odstranjevanje

32 keramičnih hipoalergenskih pincet za nežno odstranjevanje

Epilirajte v topli vodi za dodatno udobje

Z dodatnim pokrovčkom za odstranjevanje dlačic na občutljivih predelih

Enostavna in preprosta uporaba

Boljši nadzor in doseg z ergonomskim ročajem v obliki črke S.

Z lučko Opti-light ne spreglejte niti najtanjših dlačic

Vključuje pokrovček za optimalen stik za enostavno epilacijo
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Značilnosti

Občutek gladkosti do 4 tedne

Tehnologija dvojnega delovanja sinhronizira

dolge keramične pincete v neprekinjenem

delovanju, da čvrsto zgrabijo in odstranijo

dlačice, dolge tudi samo 0,5 mm. Široka

epilacijska glava s 50 % daljšimi pincetami

naenkrat odstrani več dlačic*. Pripravite se na

občutek gladkosti, ki brez nadležnih ponovitev

traja tudi več tednov.

Naš najhitrejši epilator

Naše pincete se poleg tega vrtijo hitreje in

zagotavljajo več obratov na minuto kot

Braunov epilator Silk-épil 9.

Zasnovan za nežno odstranjevanje

32 keramičnih pincet iz hipoalergenskega

materiala za udobno odstranjevanje. Z lahkoto

drsijo po koži z manj trenja in večjim stikom s

kožo*. 91 % žensk pravi, da je občutek na koži

odličen**.

Dodatno udobje v topli vodi

Naš epilator je opremljen s funkcijo za mokro in

suho epilacijo za še nežnejšo epilacijo. Topla

voda sprošča kožo in zagotavlja udobnejše

odstranjevanje.

Enostavno upravljanje

Ergonomski ročaj v obliki črke S zagotavlja

trden in udoben oprijem. Brezžična uporaba za

najboljši nadzor in boljši doseg po vsem telesu.

Ne spreglejte niti najtanjših dlačic

Z vgrajeno lučko Opti-light ne spreglejte niti

najtanjših dlačic, saj je ta dovolj blizu vaši koži,

da ujame preostale dlačice.

Enostavna epilacija

Enostavno epilirajte s pokrovčkom za

optimalen stik. Nežno napne kožo na predelu,

ki ga epilirate, da zmanjšate neudobni učinek

cukanja kože.

Za občutljive predele

Za izjemno nežnost obraza, pazduh in predela

bikinija s pokrovčkom za občutljive predele

enostavno odstranite neželene dlačice.

Britje in oblikovanje

Z dodatno brivno glavo in glavnikom za

prirezovanje opravite postopek odstranjevanja

dlačic na občutljivih predelih.
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Specifikacije

Dodatna oprema

Ščetka za čiščenje

Ščetka za piling telesa

Torbica: Osnovno

Brivna glava

Prirezovalna glava za predel bikinija

Prirezovalni glavnik za predel bikinija

Prirezovalni glavnik

Pokrovček za občutljive predele

Pokrovček za optimalen stik

Napajanje

Polnjenje: Hitro polnjenje, 2 uri polnjenja

Tip baterije: Litij-ionska

Čas uporabe: do 40 minut

Tehnične specifikacije

Napetost: 15 V/5,4 W

Hitrost za puljenje 2: 70.400 vrt/min

Število pincet: 32

Hitrost za puljenje 1: 64.000 vrt/min

Značilnosti

Nastavitve hitrosti: 2 nastavitvi

Enostavna uporaba

Ročaj: Ročaj v obliki črke S

Brezžično

Mokra in suha uporaba

Lučka Opti-light

Zmogljivost

Depilacijski diski: Keramični diski

Posebej široka epilacijska glava

* v primerjavi z modeloma Philips Satinelle Advanced in

Satinelle Prestige

* *CLT Nemčija N=153, 2019
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