
 

Voor het hele

lichaam

Beauty Set Series

9000

 
Alles-in-één oplossing

Voor huidverzorging en

ontharing

+12 accessoires

 

BRE740/90

Een gladde huid. Het volste vertrouwen

Huidbehandeling. Ontharing. Pedicure

De Philips-beautyset uit de 9000-serie is een volledige luxe oplossing voor een

gladde huid van top tot teen. Tot de twaalf accessoires behoren een pentrimmer

en veelzijdige hulpstukken. Een traktatie voor uw huid, wenkbrauwen, lichaam en

voeten.

Eenvoudige en moeiteloos gebruik

Beter gebruik en bereik met de ergonomische S-vormige handgreep

Zie zelfs de fijnste haartjes met Opti-light

Ontharing

Wekenlang glad blijven met onze epilator

Onze snelste epilator

32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling

Bevestig het scheerhoofd om haar op gevoelige gebieden te verwijderen

Trim vormen en bikinilijn met het trimhulpstuk voor de bikinilijn

Nauwkeurige touch-ups op gezichtsgebieden met de pentrimmer

Met extra pincet voor nauwkeurig epileren

Huidbehandeling

De exfoliërende borstel voor het lichaam helpt ingegroeide haren te voorkomen

Inclusief een massagekop voor een ontspannende behandeling

Pedicure
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Kenmerken

Tot wel 4 weken lang een gladde huid

Double Action Technology synchroniseert

lange keramische pincetten in voortdurende

acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te

pakken en te verwijderen. De brede epilator

met 50% langere pincetten verwijdert meer

haar per keer*. Bereid u voor op gladde en

probleemloze weken.

Onze snelste epilator

Onze pincetten draaien ook sneller per minuut

dan de Braun silk-épil 9.

Gemaakt om zacht te zijn

32 keramische pincetten gemaakt van

hypoallergeen materiaal voor een

comfortabele behandeling. Ze glijden

gemakkelijk over uw huid met minder wrijving

en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op

de huid volgens 91% van de vrouwen**.

Exfoliërende borstel voor het lichaam

Onze exfoliërende borstel voor het lichaam

met 48,200 hypoallergene borstelharen

verwijdert voorzichtig dode huidcellen, helpt

ingegroeide haren te voorkomen en stimuleert

de regeneratie van het huidoppervlak. Deze

borstel zal uw huid effectiever scrubben dan

handmatige behandeling alleen.

Gladde voeten in enkele minuten

Ons 3-in-1 draaiend precisieschijfje zorgt voor

zachte voeten van hak tot teen in slechts 5

minuten. Gebruik het platte oppervlak voor

grotere gebieden, de bovenkant voor kleinere

gebieden en de gebogen zijde voor moeilijk te

vijlen gebieden. Zo eenvoudig is het.

Scheren en trimmen

Voltooi uw haarverwijderingsprocedure voor

gevoelige gebieden met extra scheerhoofd en

trimkam.

Style uw bikinilijn

Trim vormen en bikinilijn tot 1 mm. Voor een

gelijkmatige, netjes verzorgde bikinilijn.

Ontspannende massagekop

Geniet van een ontspannende behandeling

met onze massagekop voor een stralende huid.

Trim gezichtshaar met gemak

Inclusief pentrimmer met trimhulpstuk van 8

mm voor een nauwkeurige touch-up van het

gezichtsgebied. Met compact ontwerp voor

onderweg.

Pincet voor nauwkeurig epileren

Maak de perfecte look voor uw wenkbrauwen

af met extra pincetten in de set.
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Specificaties

Accessoires

Exfoliërende borstel voor het lichaam

Etui: Voordelig

Reinigingsborsteltje

Scheerhoofd

Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Kam voor de bikinitrimmer

Trimkam

Kap voor gevoelige zones

Kap voor optimaal contact

Voetvijl

Massagekop

Pincet met lampje

Pentrimmer

Vermogen

Opladen: Snel opladen, 2 uur oplaadtijd

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: tot 40 minuten

Pentrimmer: 1 AAA-batterij (meegeleverd)

Technische specificaties

Spanning: 15 V / 5,4 W

Pincet-actiesnelheid 2: 70.400 per minuut

Aantal pincetten: 32

Pincet-actiesnelheid 1: 64.000 per minuut

Kenmerken

Snelheidsstanden: 2 instellingen

Gebruiksgemak

Handvat: S-vormige handgreep

Draadloos

Nat en droog te gebruiken

Opti-light

Performance

Epileerschijven: Keramische schijven

Extra breed epileerhoofd

* Vergeleken met Philips Satinelle Advanced en Satinelle

Prestige

* **CLT Duitsland N = 153, 2019
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