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Hatékony epilálás. Gyengéd a bőrhöz.
Sima bőr akár 4 hétig

A Philips 8000-es sorozatú epilátor erőteljes, mégis gyengéd epilálást biztosít, így

Ön akár 10 perc alatt simává varázsolhatja lábszárait. Élvezze az epilálás mellett a

rutinlépések teljes sorozatát.

Kimagasló eredmények

Gyengéd epilálás, akár 4 hétig sima bőr

Rendkívül széles epilálófej

Formázófésűvel ellátott borotvafej az alapos borotválás érdekében

Vágófejjel és bikinivonal-formázó fésűvel

Érzékeny területekhez való sapka a nem kívánt szőrszálak eltávolításához

Optimális érintkezést biztosító kupak a maximális kényelem érdekében

Teljes körű rutin az epilálás mellett

A testradírozó kefe eltávolítja az elhalt hámsejteket

Pedikűr talpreszelő forgótárcsával a selymesen sima lábakért

Egyszerű és problémamentes használat

Ergonomikus S alakú markolat

Nedves és száraz opció: a fürdés vagy zuhanyozás közben is használható, vezeték

nélkül

Az egyedi világításnak köszönhetően a puha szőrszálakat is megtalálja

A mellékelt hordtáska segítségével mindent egy helyen tárolhat.
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Fénypontok

Hatékony és kíméletes epilálás

A Philips 8000-es sorozatú epilátor erőteljes,

mégis gyengéd epilálást biztosít a

továbbfejlesztett csipeszeivel és a percenkénti

több mint 70 000 szőrszál-megragadó

mozdulattal. Ez azt jelenti, hogy nagyobb

bőrfelületet fedhet le, és akár 4 hétig is

tökéletesen sima bőrt érhet el. Akár 10 perc

alatt simává varázsolhatja a lábszárait!

Rendkívül széles epilálófej

A rendkívül széles epilálófej nagyobb

bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé

téve a gyorsabb szőrtelenítést.

Díjnyertes formatervezés*

Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és

maximális irányítást biztosít, továbbá a

természetes és pontos mozgásnak

köszönhetően jobban elérheti a teste minden

részét.

Nedves és száraz használat, vezeték nélkül

Csúszásgátló markolattal rendelkezik, így

ideális választás, ha vizesen használja.

Kellemesebb, gyengéd élmény zuhanyozás

vagy fürdés közben. Használja vezeték nélkül a

legnagyobb kényelem érdekében.

Opti-light

Az egyedi világításnak köszönhetően a puha

szőrszálakat is megtalálja, így tökéletes

epilálást biztosít az egész testen.

Borotvafej és formázófésű

A borotvafej lehetővé teszi az alapos

borotválást, és nagyobb fokú kíméletességet

biztosít a különböző testrészeken. A

borotvafejhez hozzátartozik egy formázófésű is,

amely segít a bikiniterület formázásában.

Vágófej és bikinivonal-formázó fésű

Egy vágófejet és egy bikinivonal-formázó fésűt

is tartalmaz az intim területeken való

kényelmesebb vágás és formázás érdekében.

Testradírozó kefe

A testradírozó kefe eltávolítja az elhalt

hámsejteket, és megakadályozza a szőrszálak

benövését. A 48 200 finomabb, hipoallergén

sörte kíméletesen, ugyanakkor hatékonyan

távolítja el az elhalt hámsejteket, valamint

stimulálja a bőrfelszín regenerációját. A

készülék a csupán kézzel végzett kezeléshez

képest hatékonyabban távolítja el az elhalt

hámsejteket.

Pedikűr talpreszelő

Az egyedülálló 3-az-1-ben precíziós

forgótárcsa selymesen sima lábfejet és sarkat

varázsol mindössze 5 perc alatt. A nagyobb

területekhez használja a lapos felületet, a

kisebb területekhez a tetejét, és a nehezen

reszelhető területekhez az ívelt oldalát. Ilyen

egyszerű.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Borotvafej

Fésűtartozék

Bikinivonal-formázó fej

Bikinivonal-formázó fésű

Testradírozó kefe

Pedikűr talpreszelő

Érzékeny területekhez való szűkítőfej

Optimális érintkezést biztosító kupak

Védőtok: Hordtáska

Tisztítókefe

Teljesítmény

Epilálófej: Extra széles

Epilálótárcsák: Kerámiatárcsák

Egyszerű használat

Nedves és száraz használatra egyaránt

Vezeték nélküli

Opti-light

Markolat: S alakú markolat

Műszaki adatok

Feszültség: 15 V / 5,4 W

1. sebességfokozatú csipeszelés: 64 000

percenként

2. sebességfokozatú csipeszelés: 70 400

percenként

Csipeszek száma: 32

Jellemzők

Sebesség beállítások: 2 beállítás

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Használati idő: akár 40 perc

Töltés: 2 óra töltési idő

Gyorstöltés

* iF formatervezési díj 2016
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