
 

 

Philips SatinShave Prestige
Nedves és száraz 
elektromos borotva

Duplaszitás borotva
Továbbfejlesztett 
borotvarendszer
1 óra töltés + gyorstöltés
5 tartozék
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legkorszerűbb borotválkozási rendszerünktől
ezze a hibátlan, alapos és kényelmes borotválást a lábán és testén. A legkorszerűbb 
rotválkozási rendszerünk irritációtól mentes, bársonyosan sima bőrt biztosít. 
tinShave Prestige – ilyen kényelmesen és alaposan borotválkozhat naponta.

Sima bőr
• A legkorszerűbb borotválkozási rendszerünk a minden eddiginél alaposabb borotválkozás 

érdekében
• A duplaszitás Multiflex borotvafejjel kevesebb a kimaradt szőrszál

Bőrbarát borotválkozás
• A puha tapintású kényelmi párnákkal extra puhának érzi bőrét
• A gyöngyház vágóél és a kis biztonsági elemek megvédik a karcolódásoktól

Könnyű irányítás
• Az első epilátor, mely S alakú markolattal rendelkezik

Egyszerű használat
• Nedves és száraz opció: fürdés vagy zuhanyozás közben is használható
• Töltöttséget jelző fény
• 5 perces gyors töltés



 A legkorszerűbb rendszerünk

A rugalmas, ívelt pengék a hagyományos női 
borotva pengéihez* képest 75%-kal 
hatékonyabbak. A védelmet nyújtó szita alatt a 
pengék követik arcának vonalát, így minden 
eddiginél alaposabb borotválkozást 
biztosítanak.

Duplaszitás Multiflex borotvafej

Miközben végighúzza a borotvát a testén, a 
lebegő szitákkal és rugalmas nyakkal 
rendelkező Multiflex borotvafej Önnel együtt 
mozog, ezáltal biztosítva az optimális 
érintkezést a bőrrel. A dupla borotvaszitának 
köszönhetően kevesebb a kimaradt szőrszál.

Puha tapintású kényelmi párnák

A borotvafej két oldalán található puha 
tapintású kényelmi párnák könnyű és gyengéd 
siklást biztosítanak a bőrön, különösen a 
hajlatokban.

Gyöngyház élek és biztonsági elemek

A vágókészülékben megbújó lekerekített 
gyöngyház vágóél és a kis biztonsági elemek 
megvédik bőrét a karcolódásoktól, ezáltal 
biztosítva a biztonságos borotválkozást.

Nedves és száraz használat

A zuhanyzás vagy fürdés közbeni gyengéd és 
kényelmes használathoz csúszásgátló 
markolattal rendelkezik, ezáltal optimális 
eszköz a nedves és száraz használatra.

Töltöttséget jelző fény

A töltöttséget jelző fény jelzi, amikor a borotva 
akkumulátora fel van töltve, le van merülve, 
vagy éppen tölt.

Ergonomikus S alakú markolat

Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és 
maximális irányítást biztosít, továbbá a 
természetes és pontos mozgásnak 
köszönhetően jobban elérheti a teste minden 
részét.

Gyorstöltés

5 perces gyorstöltés egy teljes 
borotválkozáshoz
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Nedves és száraz elektromos borotva
Duplaszitás borotva Továbbfejlesztett borotvarendszer, 1 óra töltés + gyorstöltés, 5 tartozék
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Tartozékok
• Bikinivonal-formázó fej
• Bikinivonal-formázó fésű
• Utazósapka
• Bőr-kifeszítő fej
• Védőtok: Hordtáska
• Tisztítókefe

Egyszerű használat
• Nedves és száraz használatra egyaránt
• Vezeték nélküli
• Markolat: Ergonomikus
• Töltöttségjelző: Alacsony töltöttségi szint, 

Akkumulátortöltés, Feltöltött akkumulátor

Teljesítmény
• Borotvafej: Duplaszitás borotva, Továbbfejlesztett 

borotvarendszer, Rugalmas borotvafejek és sziták
• Bőrápoló funkciók: Puha tapintású kényelmi 

párnák, Lekerekített gyöngyház vágóélek, 
Biztonsági elemek

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Lítium-ion
• Használati idő: 1 óra
• Töltés: Újratölthető, 5 perces gyors töltés, 1 óra 

töltési idő

Műszaki adatok
• Feszültség: 15 V
• Szita anyaga: Nikkel
• Borotvasziták száma: 2
•
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