
 

 

Philips Pedi Advanced
Accesoriu pilă electrică 
pentru picioare

Compatibil cu epilatoarele:
Satinelle Prestige și Advanced

BCR369/00
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ilips Pedi Advanced îţi oferă picioare catifelate de la călcâi până la degete. Discul rotativ 
ic permite îndepărtarea precisă, delicată şi fără efort a pielii îngroşate, de la călcâi până 
degete.

Piele frumoasă
• Tratament delicat cu pielea

Utilizare facilă și fără efort
• Disc unic rotativ pentru picioare catifelate pe toată suprafaţa
• Pentru utilizarea umedă și uscată

Rezultate eficiente
• Pentru rezultate optime, înlocuiește discul la fiecare șase luni
• Alege viteza potrivită pentru nevoile tale



 Disc rotativ unic

Discul rotativ unic cu margine de mare precizie îţi 
oferă picioare fine de la călcâi până la degete. Discul 
rotativ și marginea de precizie îţi permit să 
îndepărtezi pielea îngroșată într-un mod precis, fără 
efort și cu blândeţe, atât pentru zonele mari, cât și 
pentru zonele mai mici.

Tratament delicat cu pielea

Tratament delicat cu pielea datorită corindonului 
natural infuzat pe disc.

Umed și uscat

Pentru utilizare uscată și umedă.

Setări pentru 2 viteze

Viteza 1 pentru îndepărtarea bătăturilor în mod 
eficient. Viteza 2 pentru îndepărtare lor în mod 
delicat.

Înlocuiește discul o dată la 6 luni

Pentru rezultate optime, recomandăm înlocuirea 
discului la fiecare șase luni.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice
• Număr de discuri: 1

Ușor de utilizat
• Utilizare umedă și uscată

Accesorii
• Capac de călătorie

Caracteristici
• Setări de viteză: 2 setări

Service
• 2 ani garanţie
•

Data apariţiei 2023-03-16

Versiune: 4.4.1

EAN: 87 10103 85797 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Repere
Accesoriu pilă electrică pentru picioare
Compatibil cu epilatoarele: Satinelle Prestige și Advanced

http://www.philips.com

