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Pentru picioare şi corp

Utilizare fără fir

+7 accesorii

 

BRE730/00 Epilare puternică. Delicată cu pielea

Piele fină timp până la 4 săptămâni

Epilator Philips Seria 8000: primele epilatoare din lume cu pensete ceramice

pentru epilare mai confortabilă. Prinde chiar şi cele mai scurte fire de păr cu

tehnologia Double Action, pentru piele catifelată săptămâni întregi.

Rezultate excepţionale

Piele catifelată până la 4 săptămâni cu tehnologia Double Action

Cel mai rapid epilator al nostru

Rutină de îngrijire completă, dincolo de epilare

Ataşează aparatului capul de ras, pentru a îndepărta părul din zonele sensibile

Obţine picioare catifelate cu pila pentru pedichiură

Mănuşa de exfoliere pentru corp ajută la prevenirea creşterii firelor de păr sub piele

Tratament delicat cu pielea

32 pensete ceramice hipoalergenice, pentru un tratament delicat

Epilare cu apă caldă pentru confort suplimentar

Cu capac suplimentar pentru tratarea zonelor delicate

Utilizare uşoară şi fără efort

Control şi acces mai bune cu mânerul ergonomic în formă de S

Detectează chiar şi cele mai fine fire de păr cu Opti-light

Include capacul de contact optim, pentru epilare uşoară
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Repere

Piele catifelată până la 4 săptămâni

Tehnologia cu acţiune dublă sincronizează

pensetele ceramice lungi în acţiuni continue

pentru a prinde ferm şi a îndepărta firele de

păr chiar şi de 0,5 mm. Capul de epilare lat cu

pensete cu 50% mai lungi îndepărtează mai

mult păr dintr-o singură mişcare*. Pregăteşte-

te pentru piele fină.

Cel mai rapid epilator al nostru

De asemenea, pensetele noastre se rotesc mai

repede pe minut decât Braun Silk-épil 9.

Conceput pentru a fi delicat

32 pensete ceramice din material hipoalergenic

pentru un tratament confortabil. Acestea

alunecă uşor pe piele, cu mai puţină frecare şi

mai mult contact cu pielea*. Se simte minunat

pe piele, spun 91% dintre femei.

Confort suplimentar în apă caldă

Epilatorul nostru poate fi folosit atât în mediu

uscat, cât și umed, pentru o epilare şi mai

delicată. Apa caldă relaxează pielea şi face

tratamentul mai confortabil.

Manevrare cu uşurinţă

Bucură-te de o prindere fermă şi confortabilă

cu mânerul ergonomic în formă de S. Fără fir

pentru control maxim şi acces mai bun pe tot

corpul.

Detectează chiar şi cele mai fine fire de păr

Detectează chiar şi cele mai fine fire de păr cu

Opti-light încorporat, suficient de aproape de

piele pentru a prinde toate firele de păr.

Epilare fără efort

Epilează cu uşurinţă folosind capacul de

contact optim. Întinde cu blândeţe zona pe

care o tratezi, pentru a reduce tragerea şi

disconfortul.

Pentru zone delicate

Pentru mai multă delicateţe pe faţă, axile şi

zona inghinală, foloseşte capacul pentru zone

delicate pentru a îndepărta cu uşurinţă firele

de păr nedorite.

Rade şi tunde

Finalizează rutina de epilare pentru zonele

sensibile cu capul de ras şi pieptenele pentru

tuns.
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Specificaţii

Accesorii

Perie de curăţare

Husă: Funcţii de bază

Cap de ras

Pieptene pentru tuns

Mănuşă de exfoliere

Accesoriu pentru zonele delicate

Cap pentru contact optim

Pilă pentru pedichiură

Alimentare

Încărcare: Încărcare rapidă, Timp de încărcare

de 2 ore

Tip baterie: Li-ion

Timp de utilizare: până la 40 de minute

Specificaţii tehnice

Tensiune: 15 V / 5,4 W

Viteza 2 de epilare: 70400 pe minut

Viteza 1 de epilare: 64000 pe minut

Numărul de pensete: 32

Caracteristici

Setări de viteză: 2 setări

Uşor de utilizat

Fără fir

Mâner: Mâner în formă de S

Utilizare umedă şi uscată

Opti-light

Performanţă

Discuri pentru epilare: Discuri ceramice

Cap de epilare extralat

* Vs. Philips Satinelle Advanced şi Satinelle Prestige

* *CLT Germania N=153, 2019
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