
 

Kompaktní epilátor
s kabelem

Satinelle Essential

 
Se světlem Opti-light

Mini čisticí kartáček na pleť
VisaPure+

S pinzetou

 

BRP533/00 Snadná epilace
Hladká pokožka po celé týdny

Vychutnejte si hladké nohy po celé týdny s epilátorem Philips Satinelle. Jemně

odstraňuje chloupky krátké pouhých 0,5 mm (od kořínků). Tato speciální edice

obsahuje mini čisticí kartáček na pleť s rotační technologií, která se dokonale hodí

pro každodenní péči o pokožku vaší pleti.

Dokonalé výsledky

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Snadné a bezproblémové používání

2 nastavení rychlosti uchopí tenčí i silnější chloupky

Světlo Opti-light pomáhá najít a odstranit i ty nejméně přístupné chloupky

Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci

Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění

Lepší péče o pokožku

Rotační technologie čištění

6x lepší čištění než pomocí rukou*. Připravené za pouhou 1 minutu!

Jemný k vaší pleti, nekompromisní k nečistotám

100% vodotěsný design

Příslušenství

Pinzety. Pro přesné vytrhávání

Cestovní pouzdro



Kompaktní epilátor s kabelem BRP533/00

Přednosti

Efektivní epilační systém

Efektivní epilační systém zanechává pokožku

hladkou a bez strniště na dlouhé týdny

Světlo Opti-light

Světlo Opti-light pomáhá najít a odstranit i ty

nejméně přístupné chloupky

2 nastavení rychlosti

2 nastavení rychlosti k odstranění řidších a

hustších chloupků umožňují zbavit se jich tak,

jak je to pro vás co nejvhodnější

Ergonomická rukojeť

Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje

pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho

skvěle vypadá!

Omyvatelná epilační hlava

Tento epilátor má omyvatelnou epilační hlavu.

Hlava je odnímatelná a omyvatelná pod

tekoucí vodou pro optimální hygienu

Rotační technologie

Rotační pohyb rychle, ale jemně odstraňuje

nečistoty a zanechává pokožku důkladně

vyčištěnou.

6x lepší čištění

Díky rotační technologii a 17 000 sametových

štětinek čisticího kartáčku pro normální

pokožku získáte šestkrát lepší výsledky čištění

a vaše pokožka bude hebká a zářivá.

Jemné k pokožce

Miničistič obličeje VisaPure je nekompromisní

k nečistotám, ale šetrný k pokožce. Díky svým

jemným, tenkým a hustým štětinkám zajišťuje

během čištění plynulý pohyb pro naprosté

pohodlí pokožky. Miničistič obličeje VisaPure

je dostatečně jemný, abyste jej mohli používat

dvakrát denně.

100% vodotěsný

Toto zařízení je zcela voděodolné, takže jej

můžete snadno použít ve sprše a umýt pod

vodou.

Pinzeta

Dodává se s pinzetou na přesné odstranění

jednotlivých chloupků.

Cestovní pouzdro

Elegantní cestovní pouzdro pro ukládání a

přepravu
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Specifikace

Výkon

Epilační systém: Efektivní epilační systém

Epilační disky: Jemné pinzetové kotouče

Snadné použití

Světlo Opti-light: Ano

Držadlo: Ergonomický

Omyvatelná epilační hlava: Ano

Funkce

Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Kabel: Ano

Design

Držadlo: Kompaktní

Technické údaje

Napětí: 15 V

Příslušenství

Miničistič obličeje VisaPure: Ano

Čisticí kartáček: Ano

Pinzeta: Ano

Pouzdro: Elegantní cestovní pouzdro

Miničistič obličeje VisaPure

Oblasti aplikace: Obličej a krk

Snadné použití: 1 nastavení rychlosti,

Bezdrátová, Voděodolný

Balení obsahuje: Kartáčková hlavice pro

normální pokožku, Adaptér napájení

Servis

2letá záruka: Ano
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