
 

Epilátor na mokré aj

suché použitie

Epilator Series

8000

 
Na nohy a telo

Bezkáblové použitie

+8 druhov príslušenstva

 

BRE721/00 Účinná epilácia. Jemná k pokožke
Jemná pokožka celé 4 týždne

Epilátor Philips série 8000: prvý epilátor na svete s keramickými pinzetami pre

pohodlnejšiu epiláciu. Vďaka technológii Double Action zachytí aj tie najkratšie

chĺpky, aby vaša pokožka ostala hladká po celé týždne.

Výnimočné výsledky

Jemná pokožka po celé týždne s technológiou Double Action

Dlhšie pinzety odstránia väčší počet chĺpkov na jeden ťah*

Kompletná starostlivosť aj mimo epilácie

Pripojte holiacu hlavu na odstránenie chĺpkov v citlivých partiách

Zastrihávanie a tvarovanie v oblasti bikín pomocou hlavice na zastrihávanie chĺpkov

v oblasti bikín

Peelingová rukavica na telo pomáha predchádzať vrastaniu chĺpkov

Jemné ošetrenie

32 keramických hypoalergénnych pinziet na šetrné ošetrenie

Epilácia v teplej vode pre väčšie pohodlie

S dodatočným krytom na ošetrenie citlivých partií

Jednoduché použitie bez námahy

Lepšie ovládanie a dosah vďaka ergonomickej rukoväti v tvare písmena S

Odhaľte aj tie najmenšie chĺpky pomocou svetla Opti-light

Obsahuje kryt pre optimálny kontakt s pokožkou na jednoduchú epiláciu
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Hlavné prvky

Hladký pocit až na celé 4 týždne

Technológia Double Action nepretržite

synchronizuje dlhé keramické pinzety, pričom

zachytáva a odstraňuje chĺpky s dĺžkou len

0,5 mm. Pripravte sa na hladké

a bezproblémové týždne.

Náš najrýchlejší epilátor

Naše pinzety majú vyšší počet otáčok za

minútu než Braun Silk-pil 9. Široká epilačná

hlava s o 50 % dlhšími pinzetami odstráni viac

chĺpkov na jeden ťah*.

Navrhnuté na šetrnosť

32 keramických pinziet z hypoalergénneho

materiálu pre pohodlné ošetrenie. Kĺžu ľahko

po pokožke, vytvárajú menšie trenie a zároveň

majú väčší kontakt s pokožkou*. 91 % žien

potvrdilo príjemný pocit na pokožke**.

Mimoriadne pohodlie v teplej vode

Náš epilátor je vybavený funkciou na mokrú aj

suchú pokožku na ešte jemnejšiu epiláciu.

Teplá voda uvoľní vašu pokožku a umožní vám

pohodlnejšie ošetrenie.

Jednoduchá manipulácia

Vychutnajte si pevný a pohodlný úchop vďaka

ergonomickej rukoväti v tvare písmena S.

A takisto aj bezdrôtové napájanie pre

maximálnu kontrolu a lepší dosah po celom

tele.

Odhaľte aj tie najmenšie chĺpky

Odhaľte aj tie najmenšie chĺpky pomocou

zabudovaného svetla Opti-light, ktoré je

dostatočne blízko pokožky, aby ste zachytili aj

zvyšné chĺpky.

Epilácia bez námahy

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou sa

postará o epiláciu bez námahy. Jemne

rozťahuje ošetrovanú oblasť, čím znižuje

ťahanie kože a pocit nepohodlia.

Pre citlivé partie

Na mimoriadne šetrné odstránenie nežiaducich

chĺpkov na tvári, v podpazuší a v oblasti bikín

použite kryt na ošetrenie citlivých miest.

Holenie a zastrihávanie

Doplňte svoj postup pri holení citlivých partií

o prídavnú holiacu hlavu a zastrihávací

hrebeňový nadstavec.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Čistiaca kefka

Puzdro: Základné

Holiaca hlavica

Hlavica na zastrihávanie chľpkov v oblasti

bikín

Zastrihávací hrebeň pre oblasť bikín

Zastrihávací hrebeň

Peelingová rukavica

Kryt na ošetrení citlivých miest

Kryt pre optimálny kontakt s pokožkou

Príkon

Nabíjanie: Rýchle nabíjanie, Čas nabíjania

2 hodín

Typ batérie: Li-ion

Čas používania: až 40 minút

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

Charakteristika

Epilačné disky: Keramické disky

Extra široký nadstavec epilátora

* v porovnaní s modelmi Philips Satinelle Advanced

a Satinelle Prestige

* * CLT Nemecko N = 153, 2019
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