
 

Effektiv hårborttagning
från roten

Satinelle Advanced

 
Plockar även korta, fina
hårstrån

Marknadens bredaste
epilatorhuvud,42mm

Sladdlös, använd även i duschen

8 extra tillbehör

 

BRE640/00

Vår snabbaste epilering även på de finaste
hårstråna
Enkel och effektiv epilering och kroppsvård för hela kroppen

och ansiktet

Philips Satinelle tar effektivt bort oönskad hårväxt från roten, både i ansiktet och

på kroppen. Det extra breda epileringshuvudet har keramiska pincettplattor med

mikroräfflor som fångar upp även fina, korta hår (0.5 mm). Tack vare det S-formade

handtaget får du ett perfekt grepp, även när du använder epilatorn i duschen.

Philips Satinelle ger dig det senaste inom epilering i en lyxig design. Satinelle

Prestige har åtta unika tillbehör för anpassad kroppsvård, bland annat ett tillbehör

för ansikte och känsliga områden, trimmer för bikinområdet samt ett rakhuvud och

trimkam.

Enkel användning

Den första epilatorn med S-format handtag

Sladdlös våt och torr användning, i badet eller duschen

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort även de svåraste hårstråna

Enastående resultat

Extra brett epileringshuvud

Unikt keramiskt epileringshuvud för ett bättre grepp

Skräddarsydda rutiner för kropp och ansikte

Rakhuvud och trimkam för en nära rakning

Inkluderar trimhuvud och bikinikam

Kåpa för ansikte och känsliga områden för borttagning av oönskat hår

Inkluderar massagekåpa

Inkluderar hudutsträckare



Effektiv hårborttagning från roten BRE640/00

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

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i

varje drag för snabbare hårborttagning.

Ergonomiskt S-format handtag

Det ergonomiska s-formade handtaget är

enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och

bättre räckvidd med naturliga och exakta

rörelser över hela kroppen.

För sladdlös våt- och torrakning.

Har ett halkfritt grepp, perfekt för användning

med vatten. Ger en bekväm, skonsam

upplevelse i duschen eller badet. Du kan

använda den sladdlös för bästa bekvämlighet.

Opti-light

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort

även de svåraste hårstråna

Rakhuvud och trimkam

Rakhuvudet ger en nära rakning och mer

skonsamhet på olika delar av kroppen. Den

levereras med en trimkam för styling av

bikinilinjen.

Trimhuvud och bikinikam

Inkluderar ett trimhuvud och en bikinikam för

trimning och formning av känsliga områden

för ökad bekvämlighet.

Kåpa för ansikte och känsliga områden

Om du vill ha mer skonsamma behandlingar

på alla delar av kroppen finns en särskild kåpa

för borttagning av oönskat hår och en kåpa

för känsliga områden som är designad för

underarmarna och bikiniområdet.

Massagekåpa

Massagekåpan lindrar epileringskänslan.

Hudutsträckare

Hudutsträckaren stramar upp huden under

epileringen.



Effektiv hårborttagning från roten BRE640/00

Specifikationer
Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Tillbehör

Rengöringsborste

Rakhuvud

Trimmerhuvud för bikinilinjen

Trimkam för bikinilinjen

Trimkam

Kåpa för ansiktet

Kåpa för känsliga områden

Massagekåpa

Hudutsträckare

Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 32

Antal skivor: 17

Spänning: 15 V/5,4 W

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 960

Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 1066

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
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