
Epilator för våt- och
torrepilering

Satinelle Prestige

 
För ben, kropp och ansikte

Keramiska skivor greppar fina

hårstrån

Sladdlös och går att använda i

duschen

Över 7 tillbehör

 
BRE644/00

Effektiv och snabb epilering som fångar upp även fina hårstrån

med sju tillbehör

Philips Satinelle Advanced epilator är framtagen för att ge en extra snabb och effektiv behandling. Keramiska

plattor fångar upp även de finaste hårstråna och tar bort håret från roten. Du kan använda epilatorn i duschen

och det breda epileringshuvudet täcker större behandlingsytor per drag för en snabb och skonsam

hårborttagning med upp till 4 veckors hårfri hud. Den här modellen kommer med sju tillbehör: rakhuvud och

trimkam, en skinstrecher, ett tillbehör för ansikte och känsliga områden, massagekåpa, exfolieringsborste samt

epileringshuvudet.

Enkel användning

Använd epilatorn i duschen för extra skonsam behandling

Inbyggd lampa gör att du enklare ser alla hårstrån

Prisbelönt design*

Enastående resultat

Extra brett epileringshuvud

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Skräddarsydda rutiner för kropp och ansikte

Exfolieringsborsten för kroppen tar bort döda hudceller

Inkluderar trimhuvud och bikinikam

Tillbehör för ansikte och känsliga områden för borttagning av oönskat hår

Skinstretcher

Inkluderar massagekåpa
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Funktioner

Vår snabbaste epilering någonsin

Vårt epileringshuvud är unikt eftersom det är

gjort av en strukturerad, keramisk yta som

försiktigt tar bort även de finaste hårstråna,

fyra gånger så korta hårstrån som med vax.

Nu med snabbare skivrotation än någonsin

(2 200 RPM) för vår snabbaste

hårborttagning.

Extra brett epileringshuvud

Huvudet på våra Satinelle Advanced

epilatorer är extra brett, så att du täcker så

stor yta som möjligt med ett enda drag. Du

slipper behandla samma yta om och om igen

eftersom epilatorn fångar alla hårstrån i ett

enda drag.

Prisbelönt design*

Prisbelönt design* för enkel hårborttagning

Använd epilatorn i duschen för extra

skonsam behandling

Philips Satinelle Advanced går att använda i

duschen, vilket möjliggör extra skonsam

behandling då det varma vattnet dämpar

eventuellt obehag vid epileringen. Philips

Satinelle har ett specialanpassat grepp för

optimal våt- och torranvändning.

Inbyggd lampa gör att du enklare ser alla

hårstrån

En inbyggd lampa på epilatorn gör att du ser

även de minsta stråna och garanterar att du

inte missar några fläckar. Lampan möjliggör

bästa epileringsresultat på alla delar av

kroppen.

Exfolieringsborste för kroppen

Det här epilatorn kommer med en

djuprengörande exfolieringsborste för

kroppen. Exfolieringsborsten sätts enkelt fast

på epilatorns handtag med ett klick. 17 000

silkeslena borststrån tar effektivt men

varsamt bort orenheter och ger din hud en

fantastisk lyster. Exfolieringsborsten är tuff

mot smuts samtidigt som den är skonsam mot

huden.

Trimhuvud och bikinikam

Med trimhuvudet och bikinikammen kan du

trimma känsliga områden på kroppen som du

inte vill epilera.

Tillbehör för ansikte och känsliga områden

Epilatorn har ett särskilt tillbehör för

borttagning av oönskat hår i ansiktet samt ett

tillbehör för hårborttagning kring känsliga

områden som bikiniområdet. Tillbehöret

avgränsar epileringsytan så det blir lättare

att epilera mindre ytor, exempelvis överläpp,

armhåla eller bikiniområdet.

Massagekåpa

Massagekåpan lindrar epileringskänslan.
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Specifikationer

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Tillbehör

Exfolieringsborste för kroppen

Fodral: Basfodral

Rengöringsborste

Trimmerhuvud för bikinilinjen

Trimhuvud

Kåpa för ansiktet

Kåpa för känsliga områden

Massagekåpa

Hudutsträckare

Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 32

Spänning: 15 V/5,4 W

Pincetthastighet 2: 70 400 per minut

Pincetthastighet 1: 64 000 per minut

Effekt

Laddning: Laddningsbar, 1,5 timmes

laddningstid

Batterityp: Litiumjon

Snabbladdning

Användningstid: upp till 40 minuter

Lättanvänd

Trådlös

Handtag: Ergonomisk

Våt och torr användning

Opti-light

Prestanda

Epileringsskivor: Keramiska skivor

Epileringshuvud: Extra bred

Epileringssystem: Patenterat

epileringssystem

* * Jämfört med testarnas egen apparater. CLT-test

Tyskland N91

* IF Design Award 2016
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