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Viegla epilācija
Maiga āda nedēļām ilgi

Gluda kāju āda nedēļām ilgi ar Philips Satinelle. Saudzīgi noņem matiņus pat 0,5 mm garumā. Viegla epilācija ar

ergonomisku rokturi un mazgājamu galviņu optimālai higiēnai.

Vienkārša un viegla lietošana

Unikāla iebūvēta gaismiņa labākai sīku matiņu redzamībai

2 ātruma iestatījumi plānāku un biezāku matiņu satveršanai

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Mazgājama epilēšanas galviņa papildu higiēnai un vienkāršai tīrīšanai

Lieliski rezultāti

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni

Piederumi

Jutīgu zonu uzgalis nevēlamu matiņu noņemšanai

Iekļauts masāžas uzgalis

Ceļojumu somiņa
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Izceltie produkti

Efektīva epilēšanas sistēma

Efektīvā epilēšanas sistēma padara ādu gludu

un noņem matiņus uz vairākām nedēļām

Integrēta gaismiņa

Unikālā iebūvētā gaismiņa nodrošina, ka tiek

palaists garām mazāks matiņu daudzums un

epilācija ir efektīvāka.

2 ātrumu iestatījumi

2 ātruma iestatījumi plānāku un biežāku

matiņu noņemšanai, lai jūs varētu pielāgot šo

procedūru sev.

Ergonomisks rokturis

Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai

matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!

Mazgājama epilēšanas galviņa

Šim epilatoram ir mazgājama epilēšanas

galviņa. Galviņu var noņemt un nomazgāt

tekošā ūdenī labākas higiēnas nodrošināšanai

Jutīgu zonu uzgalis

Saudzīgākai dažādu ķermeņa zonu kopšanai

komplektā ietilpst jutīgo zonu uzgalis

nevēlamu matiņu likvidēšanai padusēs un

bikini zonā.

Masāžas uzgalis

Masāžas uzgalis padara epilāciju patīkamāku.

Ceļojumu somiņa

Ceļojumu somiņa uzglabāšanai un

transportēšanai

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Sniegums

Epilēšanas sistēma: Efektīva epilēšanas

sistēma

Epilēšanas diski: Maigas izraušanas diski

Dizains

Rokturis: Kompakts

Funkcijas

Izmantojams ar vadu

Vienkārša lietošana

Integrēta gaismiņa

Rokturis: Ergonomisks

Mazgājama epilēšanas galviņa

Piederumi

Jutīgu zonu uzgalis

Masāžas uzgalis

Somiņa: Standarta somiņa

Tīrīšanas suka

Tehniskā specifikācija

Spriegums: 15 V

Serviss

2 gadu garantija
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