
 

מסיר שיער רטוב ויבש

Satinelle Advanced

  לרגליים, לגוף ולפנים

דיסקים קרמיים להסרת השערות העדינות

S עיצוב ידית בצורת

אבזרים 5+

 

BRE635/00

הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
שגרות של הסרת שיער 2

מסיר השיער המהיר ביותר שלנו כולל פלטות קרמיות ייחודיות שמסתובבות במהירות גבוהה יותר מאי פעם ואוחזות
בחוזקה שיער עדין וקצר. תיהני משבועות של עור משי חלק וטפלי באזורי הגוף שלך באמצעות שיטות הסרת שיער
.מותאמות אישית

שימוש קל וללא מאמץ
S מסיר השיער הראשון עם ידית בצורת
ללא כבל, מתאים לשימוש על עור רטוב ויבש באמבטיה או במקלחת
מסייעת באיתור ובהסרה של השערות הדקות ביותר Opti-light טכנולוגיית

תוצאות יוצאות דופן
ראש אפילטור רחב במיוחד
ראש להסרת שיער עשוי מחומר קרמי ייחודי המאפשר אחיזה טובה יותר

שגרות טיפוח גוף ופנים מותאמות אישית
ראש גילוח ומסרק לגילוח קרוב לעור
ראש מיוחד להסרת שיער לא רצוי באזור הפנים ובאזורים עדינים
כולל מכשיר למתיחת עור
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Highlights
מסיר השיער המהיר ביותר שלנו

ראש האפילטור שלנו ייחודי: הוא עשוי ממשטח קרמי מחוספס
שמסוגל לתלוש בעדינות אפילו את השיער הדק ביותר והזיפים
הזעירים ביותר. מעכשיו עם דיסק מהיר מאי-פעם (2200 סל"ד)
.להסרת שיער במהירות הבזק

ראש אפילטור רחב במיוחד

ראש האפילטור רחב במיוחד ומכסה יותר שטח עור עם כל
.מעבר של המכשיר, להסרת שיער מהירה יותר

S ידית ארגונומית בצורת

נוחה להולכה ולשליטה מרבית S הידית הארגונומית בצורת
.ומאפשרת להגיע לכל נקודה בגוף בתנועות טבעיות ומדויקות

ללא כבל, לשימוש על עור רטוב ויבש

ידית אחיזה מחומר לא מחליק, אידיאלי לשימוש במים. מאפשר
חוויה נוחה ועדינה יותר תוך כדי מקלחת או אמבטיה. לנוחות
.מיטבית ניתן להשתמש במכשיר ללא כבל

Opti-light

מסייעת באיתור ובהסרה של השערות Opti-light טכנולוגיית
הדקות ביותר

ראש גילוח ומסרק טרימינג

ראש הגילוח והמסרק מאפשרים גילוח יעיל וקרוב לעור ויותר
עדינות בחלקי הגוף השונים. מצורף גם מסרק טרימינג לעיצוב
.אזור המפשעה

ראש מיוחד לפנים ולאזורים עדינים

עדינה יותר בחלקי הגוף השונים, כוללת מכסה לשיער הפנים,
להסרה עדינה יותר של שערות לא רצויות ומכסה להסרת שיער
מאזורים רגישים, כמו מפשעה ובית השחי

מכשיר למתיחת עור

.המכסה למתיחת העור מסייע בתהליך האפילציה
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Specifications
קל לשימוש
S ידית: ידית בצורת
מצבי מהירות: 2 מצבים
טעינה: זמן טעינה 1.5 שעות
סוג סוללה: ליתיום-יון
מברשת ניקוי: כן
אלחוטי: כן
נרתיק: נרתיק בסיסי
שימוש רטוב ויבש: כן
ראש גילוח: כן

ראש גילוח: כן
V / 5.4Wמתח: 15
טעינה מהירה: כן
זמן שימוש: עד 40 דקות
Opti-light: כן
מסרק לטרימר: כן
פעולת פינצטה, מהירות 2: 70400 פעולות חיתוך לדקה
מספר הפינצטות: 32
פעולת פינצטה, מהירות 1: 64000 פעולות חיתוך לדקה
ראש לעור הפנים: כן
:ראש לאזורים עדינים

:ראש לאזורים עדינים
כן
ראש למתיחת עור: כן

ביצועים
דיסקיות אפילציה: דיסקיות קרמיות
מערכת להסרת שיער: מערכת להסרת שער מעוגנת בפטנט
ראש אפילטור: רחב במיוחד
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