
 

Depiladora Wet &

Dry

Satinelle Prestige

 
Para pernas, corpo e rosto

Discos em cerâmica agarram

pelos finos

4 rotinas de cuidado corporal

+ 8 acessórios

 

BRE650/00 A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais

fino dos pelos

4 rotinas de cuidado corporal

A nossa depiladora mais rápida de sempre tem discos únicos em cerâmica que

rodam mais rapidamente do que nunca e agarram com firmeza os pelos finos e

curtos. Agora pode suavizar a sua pele antes e depois da depilação, tratando as

diversas áreas do corpo.

Utilização simples e sem esforço

A húmido e a seco para usar no banho ou no duche sem cabo

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais complicados

Primeira depiladora com pega em forma de S

Design galardoado*

Resultados excelentes

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

rotina personalizada de cuidados corporais e faciais

Escova de exfoliação corporal remove as células mortas da pele

Massajador corporal para relaxar e conseguir uma pele radiante

Acessório para rosto e zonas delicadas para remover pêlos indesejados

Cabeça de corte e pente aparador para um corte rente

Inclui acessório para esticar a pele

Inclui acessório de massagem



Depiladora Wet & Dry BRE650/00

Destaques

A nossa depilação mais rápida de sempre

A nossa cabeça de depilação é a única

concebida com uma superfície em cerâmica

texturizada que extrai com cuidado até os

pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos do

que os arrancados com cera. Agora com a

rotação de disco mais rápida de sempre

(2200 RPM) para a nossa remoção de pelos

mais rápida.

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais

pele em cada passagem para uma remoção de

pêlos mais rápida.

Design galardoado*

Design galardoado* para remoção de pelos

sem esforço

Para uma utilização a húmido e a seco sem

cabo

Desenvolvida com uma pega antideslizante,

ideal para utilizar com água. Permite uma

experiência mais confortável e suave no duche

ou no banho. Pode utilizá-la sem cabo para

maior comodidade.

Acessório com luz

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a

remover até os pêlos mais complicados

Escova de esfoliação corporal

A nossa escova de esfoliação corporal remove

as células mortas da pele e ajuda a evitar os

pelos encravados. As 48 200 cerdas finas

hipoalergénicas eliminam de forma suave mas

eficaz as células mortas da pele e estimulam a

regeneração da superfície da pele. Este

dispositivo esfolia a sua pele mais eficazmente

do que apenas o tratamento manual.

Massajador corporal

O nosso massajador corporal proporciona-lhe

um tratamento relaxante para uma pele

radiante.

Cabeça de corte e pente aparador

A cabeça de corte permite um corte rente e

suave. Inclui um pente aparador para dar

forma à linha do biquíni.

Acessório para rosto e zonas delicadas

Para proporcionar mais suavidade nas

diferentes zonas do corpo, inclui um acessório

para rosto para remover facilmente os pêlos

faciais indesejados e um acessório para zonas

delicadas, como as axilas e a linha do biquíni.
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Especificações

Acessórios

Escova de limpeza

Bolsa: Bolsa

Escova de esfoliação corporal

Cabeça de corte

Massajador corporal

Pente aparador

Acessório para rosto

Acessório para zonas delicadas

Acessório de massagem

Acess. p/ esticar pele

Potência

Carregamento: Recarregável, 1,5 horas de

carregamento

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Carga rápida

Tempo de utilização: até 40 minutos

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 32

Número de discos: 17

Voltagem: 15 V / 5,4 W

Velocidade da ação de arranque 2: 70 400 por

minuto

Velocidade da ação de arranque 1: 64 000 por

minuto

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

Fácil de utilizar

Pega: Ergonómico

Sem cabo

Utilização a húmido e a seco

Acessório com luz

Performance

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Cabeça de depilação: 30 mm, Extra grande

Sistema de depilação: Sistema de depilação

patenteado

* iF Design Award 2016
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