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Atklājiet savas ādas skaistumu
Epilators ar Skin Perfect sistēmu

Philips SatinPerfect epilators ar SkinPerfect sistēmu izrauj pat smalkus un īsus matiņus, vienlaicīgi aizsargājot

ādu. Mitrais un sausais režīms ērtai lietošanai dušā. Komplektā ietverta skūšanas galviņa ar griešanas ķemmi.

Gluda āda
Uzgalis matiņu pacelšanai un masāžai izrauj cieši pieguļošus matiņus.

Strukturēti keramiskie diski izrauj pat smalkus un īsus matiņus

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Plata epilēšanas galviņa, lai apstrādātu lielāku ādas laukumu

Komfortabla epilācija
Piemērots mitrai un sausai izmantošanai lietošanai dušā un ārpus tās

Bez vada

Risinājumi jutīgām zonām
Skūšanas galviņa lieliski pielāgojas kontūrām, nodrošinot gludu skūšanos.
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Izceltie produkti
Strukturēti keramiskie diski

Šim epilatoram ir strukturēti keramiskie diski,

lai saudzīgi izrautu pat smalkus matiņus

Plata epilēšanas galviņa

Mūsu īpaši platā epilēšanas galviņa nodrošina

optimālu matiņu noņemšanu ar katru kustību,

lai iegūtu noturīgu un īpaši gludu rezultātu

dažās minūtēs.

Maigas izraušanas diski

Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas

izrauj matiņus, nestiepjot ādu.

Uzgalis matiņu pacelšanai

Uzgalis matiņu pacelšanai un masāžām izrauj

smalkus un cieši pieguļošus matiņus un

nomierina ādu.

Bez vada

Līdz 40 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra, 1

stundas uzlāde.

Mitrs un sauss

Piemērots sausai un mitrai lietošanai.

Skūšanas galviņa ar ķemmi

Noņemama skūšanas galviņa perfekti seko

bikini zonas vai padušu kontūrai, lai iegūtu

gludu un tīru skuvumu. Komplektā arī

apgriešanas ķemme.
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Specifikācijas
Funkcijas
2 ātrumu iestatījumi

Piederumi
Tīrīšanas suka

Uzglabāšanas somiņa

Noņemama skūšanās galviņa

Integrēta gaismiņa

Vienkārša lietošana
Mitra un sausa izmantošana

Tehniskā specifikācija
Satveres punktu skaits: 32

Spriegums: 13 400 mA V

Disku skaits: 17

Raušanas darbības/sek., 1. ātrums: 1173

Raušanas darbības/sek., 2. ātrums: 1360

Komfortabla epilācija
Bez vada
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