
 

Компактен епилатор с

кабел

Satinelle Essential

 

за крака

 

BRE224/00

Улеснено епилиране
Гладка кожа седмици наред

Наслаждавайте се на гладки крака със седмици с Philips Satinelle. Нежно отстранява косъмчета с дължина от едва 0,5 мм от

корена. Улеснено епилиране с ергономична дръжка и глава с възможност за измиване за оптимална хигиена

Цялостни резултати

Ефикасната епилираща система изскубва косъмчетата от корен

Лесно ползване без усилия

2 настройки за скорост, за да хване по-тънки и по-дебели косми

Профилна, ергономична дръжка за удобен захват

Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и лесно почистване



Компактен епилатор с кабел BRE224/00

Акценти Спецификации

Ефикасна епилираща система

Ефикасната епилираща система оставя кожата ви

гладка и без наболи косъмчетата за седмици

2 настройки за скорост

2 настройки за скорост, за да премахне по-тънки и

по-дебели косми за по-персонализирана процедура за

премахване на космите.

Ергономично захващане

Закръглената форма приляга перфектно във вашата

ръка за удобно обезкосмяване. Освен това изглежда

чудесно!

Миеща се епилираща глава

Този епилатор има миеща се епилираща глава. Тя

може да бъде отделена и почистена под течаща вода

за по-добра хигиена

 

Аксесоари

Четка за почистване

Лесна употреба

Дръжка: Ергономична

Миеща се епилираща глава

Представяне

Епилираща система: Ефикасна епилираща система

Дискове за епилация: Нежни епилиращи дискове

Технически данни

Напрежение: 15 V

Характеристики

С кабел

Сервиз

2 години гаранция

Дизайн

Дръжка: Компактен

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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