
 

Depilator do użytku

na sucho i na mokro

Depilator Seria

8000

 
Do nóg, ciała i stóp

Zasilanie akumulatorowe

+9 akcesoriów

 

BRE740/10 Dokładna depilacja delikatna dla skóry

Gładka skóra do 4 tygodni

Depilator serii 8000 firmy Philips: pierwszy na świecie depilator z ceramicznymi

dyskami zapewniającymi bardziej komfortową depilację. Dzięki technologii Double

Action urządzenie wychwytuje nawet najkrótsze włoski, a skóra pozostaje gładka

na długie tygodnie.

Niesamowite efekty

Gładka skóra na długie tygodnie dzięki technologii Double Action

Nasz najszybszy depilator

Rutynowe zabiegi

Głowica goląca pozwala usuwać włosy we wrażliwych miejscach

Głowica trymera do okolic bikini pozwala przycinać włosy w okolicach bikini i

nadawać im dowolny kształt

Gładkie stopy dzięki pilnikowi do pedicure

Szczoteczka złuszczająca zapobiega wrastaniu włosów

Delikatne działanie

32 ceramiczne hipoalergiczne pęsety zapewniają delikatną depilację

Depiluj w ciepłej wodzie dla większego komfortu

Łatwa i bezproblemowa obsługa

Łatwiejsza kontrola i dokładniejsza depilacja dzięki ergonomicznemu uchwytowi w

kształcie litery „S”

Dzięki lampce Opti-light nie ominiesz nawet najmniejszych włosków
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Zalety

Gładkość do 4 tygodni

Technologia Double Action nieustannie

synchronizuje każdy ruch długich,

ceramicznych pęset, co pozwala skutecznie

usuwać włoski o długości nawet 0,5 mm.

Szeroka głowica depilatora wyposażona w

pęsety dłuższe o 50% usuwa więcej włosów za

jednym razem*, pozwalając Ci cieszyć się

gładką skórą przez kilka tygodni.

Nasz najszybszy depilator

Nasze pęsety wykonują również więcej

obrotów na minutę niż w depilatorze Braun

Silk-épil 9.

Stworzony z myślą o delikatności

32 ceramiczne dyski pęsety z hipoalergicznego

materiału zapewniają delikatną depilację —

przesuwają się po skórze łatwo, lepiej do niej

przylegając* i powodując mniejsze tarcie.

Według 91% kobiet depilacja jest przyjemna

dla skóry**.

Większy komfort podczas depilacji w ciepłej

wodzie

Depilator może być używany zarówno na

sucho, jak i na mokro, co zwiększa komfort.

Ciepła woda rozluźnia skórę i ułatwia

przeprowadzenie depilacji w przyjemny

sposób.

Wygodna obsługa

Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery „S”

zwiększa wygodę i pewność chwytu.

Bezprzewodowa konstrukcja daje pełną

kontrolę i pozwala bez problemu dotrzeć do

każdej części ciała.

Nie ominiesz nawet najmniejszych włosków

Dzięki wbudowanej lampce Opti-light nie

ominiesz nawet najmniejszych włosków, które

znajdują się tuż przy skórze.

Golenie i przycinanie

Dokładniejsza depilacja skóry we wrażliwych

miejscach dzięki dodatkowej głowicy golącej

oraz nasadce do przycinania.

Stylizacja okolic bikini

Precyzyjnie skracaj włosy w okolicach bikini do

1 mm i nadawaj im dowolny kształt.

Gładkie stopy w kilka minut

Obracająca się, precyzyjna tarcza 3 w 1

zapewnia gładkość całej stopy w czasie

zaledwie 5 minut. Użyj płaskiej powierzchni dla

większych obszarów, górnej dla mniejszych, a

zakrzywionej strony dla tych trudno

dostępnych. To takie proste!
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Dane techniczne

Akcesoria

Etui: Podstawowe

Szczoteczka złuszczająca

Szczoteczka do czyszczenia

Głowica goląca

Głowica do przycinania okolic bikini

Nasadka trymera do okolic bikini

Nasadka do przycinania

Nasadka do miejsc wrażliwych

Optymalna nasadka kontaktowa

Pilnik do pedicure

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Ładowanie: Szybkie ładowanie, Czas

ładowania: 2 godz.

Czas używania: do 40 minut

Dane techniczne

Napięcie: 15 V/5,4 W

Prędkość działania pęset 2: 70 400 na minutę

Liczba pęset: 32

Prędkość działania pęset 1: 64 000 na minutę

Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia

Łatwość użytkowania

Rączka: Wyprofilowany uchwyt

Sieć bezprzewodowa

Możliwość używania na mokro i na sucho

Lampka Opti-light

Wydajność

Dyski depilujące: Dyski ceramiczne

Bardzo szeroka głowica depilatora

* w porównaniu z depilatorami Philips Satinelle Advanced

i Satinelle Prestige

* * Badanie CLT przeprowadzone w Niemczech w

2019 roku na grupie 153 osób
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