
 

Epilátor na mokré aj
suché použitie

Epilator Series 8000

 

Na nohy a telo

Účinná epilácia

+ 3 ks príslušenstva

 

BRE700/00

Účinná epilácia. Jemná k pokožke
Jemná pokožka celé 4 týždne

Epilátor Philips Series 8000 zlepšuje už aj tak výkonnú a jemnú epiláciu, preto

môžete dosiahnuť jemnosť pokožky na predkolení za menej ako 10 minút.

Vychutnajte si výhody epilácie aj mimo nej s príslušenstvom navyše.

Ľahké používanie bez námahy

Ergonomické držadlo v tvare S

Na mokré aj suché bezkáblové používanie vo vani alebo v sprche

Výrobok sa dodáva s puzdrom, aby ste mali všetko pokope.

Vďaka zabudovanému svetlu vám neuniknú ani jemné chĺpky

Výnimočné výsledky

Šetrná epilácia pre hladkú pokožku počas až 4 týždňov

Extra široký nadstavec epilátora

Nadstavec na ošetrení citlivých miest na odstránenie neželaných chĺpkov

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou a maximálne pohodlie
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Hlavné prvky

Účinná a šetrná epilácia

Epilátor Philips Series 8000 sa môže

pochváliť účinnou a zároveň šetrnou epiláciou

vďaka vylepšeným diskom a rýchlosti viac ako

70 000 otáčok za minútu. To znamená, že

dokážete oholiť väčšiu plochu kože

a dosiahnuť dokonalú hebkosť, ktorá vydrží až

4 týždne. Postarajte sa o svoje predkolenia už

za 10 minút!

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri

každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka

čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Dizajn ovenčený dizajnovú cenou*

S ergonomickým držadlom v tvare S sa

jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí

maximálnu kontrolu a lepší dosah

s prirodzenými a presnými pohybmi po celom

tele.

Na mokré aj suché bezkáblové používanie

Navrhnutý s protišmykovou rukoväťou, ktorá

je ideálna na používanie pri kontakte s vodou.

Umožňuje vám dosiahnuť pohodlnejší

a jemnejší zážitok z epilácie v sprche alebo vo

vani. Možnosť bezkáblového používania vám

poskytne to najlepšie pohodlie.

Svetlo Opti-light

Vďaka zabudovanému svetlu vám neuniknú

ani jemné chĺpky, takže každá časť tela bude

dokonale hladká.

Kryt na ošetrení citlivých miest

V záujme ešte jemnejšieho ošetrenia tých

častí tela, ktoré to potrebujú najviac,

obsahuje nadstavec na ošetrení citlivých

miest, ktorý ľahko odstraňuje neželané chĺpky

na tvári, v podpazuší a v oblasti línie bikín.

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou sa

postará o epiláciu bez námahy a maximálny

komfort. Kryt je navrhnutý tak, aby sa

zmenšilo naťahovanie kože a nepohodlie

vďaka šetrnému napnutiu pokožky len v

oblasti, ktorú holíte.

Úložné puzdro

Elegantné puzdro, aby ste mali všetko

pokope.



Epilátor na mokré aj suché použitie BRE700/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Napätie: 15 V/5,4 W

Rýchlosť epilácie 2: 70 400 otočiek za minútu

Počet diskov: 32

Rýchlosť epilácie 1: 64 000 otočiek minútu

Vlastnosti

Nastavenie rýchlosti: 2 nastavenia

Jednoduché použitie

Telo: Držadlo v tvare písmena S

Bezkáblový

Na suché aj mokré použitie

Svetlo Opti-light

Príkon

Nabíjanie: 2 hod. nabíjania

Typ batérie: Lítium-iónová

Rýchle nabíjanie

Čas používania: až 40 minút

Príslušenstvo

Čistiaca kefka

Puzdro: Jednoduché puzdro

Kryt na ošetrení citlivých miest

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou

Charakteristika

Epilačné disky: Keramické disky

Výkon

Hlavica epilátora: Mimoriadne široká

 

* IF Design Award 2016 (cena za dizajn)
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