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Vezetékes kompakt
epilátor

Satinelle Essential

 
Opti-light fénnyel

Mini epilátorral

Intelligens csipeszekkel

 
BRP529/00

Egyszerű epilálás
Hetekig sima bőr

Élvezze a hetekig tartó sima lábat a Philips Satinelle készüléknek köszönhetően. Gyengéden eltávolítja a

mindössze 0,5 mm hosszú szőrszálakat is, egészen a gyökerektől. Ez a különleges kiadás az érzékenyebb

részekhez tervezett Philips mini epilátort és intelligens csipeszt tartalmaz.

Alapos eredmények
A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

Egyszerű és problémamentes használat
A Opti-light segít a legkisebb szőrszálak észlelésében és eltávolításában

2 sebességfokozat a vékonyabb, illetve a vastagabb szőrszálak eltávolításához

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

A mini epilátor ideális az olyan érzékeny területekhez, mint a bikinivonal

Kis mérete révén bárhova magával viheti

2 db AA elem mellékelve

Tartozékok
Luxus kivitelű intelligens csipesz világítással és tükörrel



Vezetékes kompakt epilátor BRP529/00

Fénypontok Műszaki adatok
Hatékony epilálórendszer
A hatékony epilálórendszer gyökerestől

eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig

sima és borostamentes marad

Opti-Light
A Opti-light segít a legkisebb szőrszálak

észlelésében és eltávolításában

2 sebességfokozat
2 sebességfokozat a vékonyabb és vastagabb

szőrszálak eltávolításához a személyre

szabottabb szőrtelenítésért.

Ergonomikus markolat
A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést

szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul

még tetszetős is!

Mosható epilálófej
Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

Vezeték nélküli mini epilátor
A mini epilátor keskeny feje ideális az olyan

érzékeny területekhez, mint a bikinivonal és a

hónalj. Elemmel működik, így tökéletes a

nyaralás közben történő gyors igazításokhoz.

Kompakt és hordozható
Elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy női

táskában, és mivel elemmel működik, bárhová

magával viheti.

Akkumulátoros üzemeltetés
Praktikusan két AA elemmel működik, és

üzemideje akár 60 perc.

Luxus kivitelű intelligens csipesz
Csipesz elegáns tokban, beépített fénnyel és

tükörrel: szemöldökhöz ideális.

 

Teljesítmény
Epilálórendszer: Hatékony epilálórendszer

Epilálótárcsák: Gyengéd csipeszelő tárcsák

Egyszerű használat
Opti-light

Markolat: Ergonomikus

Mosható epilálófej

Jellemzők
Sebesség beállítások: 2 beállítás

Vezetékes

Kialakítás
Markolat: Kompakt

Műszaki adatok
Feszültség: 15 V

Mini epilátor
Egyszerű használat: Akkumulátoros

üzemeltetés, Kompakt

Jellemzők: 1 sebességfokozat

Műszaki adatok: Tárcsák száma: 8

Tartozékok
Luxus kivitelű intelligens csipesz

Tisztítókefe

Szerviz
2 év garancia

 

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2022‑03‑17
Verzió: 2.1.1

EAN: 08 71010 39057 21

www.philips.com

http://www.philips.com/

