
 

 

Philips Satinelle
Епилатор

За крака и тяло
с бръснеща глава
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О
Бъ
Ра
и к
пр
става гладко за по-дълго време
рз и нежен епилатор
двайте се на дълготрайна гладкост с епилатора Philips Satinelle. Нежно отстранява 
ъсите косъмчета, едва 0,5 мм, от корен. За гладка кожа до четири седмици. С 3 
иставки и четчица за почистване.

Прекрасна гладка кожа
• Нежните епилиращи дискове отстраняват космите, без да опъват кожата
• Премахват и късите косъмчета с дължина 0,5 мм

Удобно епилиране
• Миеща се епилираща глава за допълнителна хигиена и лесно почистване
• Две настройки за скорост за нежно епилиране и максимален резултат
• Профилна, ергономична дръжка за удобен захват

Аксесоари
• Бръснеща глава за гладко бръснене на чувствителните зони
• Гребен за подстригване – за оформяне на бикини линията
• Удобен калъф за лесно съхранение
• Четка за почистване на космите от епилиращите дискове



 Бръснеща глава

Бръснещата глава следва контурите на 
бикини линията и подмишниците за по-
гладко бръснене.

Гребен за подстригване

Поставете гребена за подстригване върху 
бръснещата глава, за да подстрижете по-
дългите косми преди епилация или да 
оформите бикини линията.

Удобен калъф

Малък калъф за лесно съхранение.

Нежни епилиращи дискове

Този епилатор има нежни епилиращи 
дискове, които отстраняват дори косъмчета 
с дължина 0,5 мм, без да опъват кожата.

Уникални епилиращи дискове

Уникалните епилиращи дискове премахват 
и късите косъмчета с дължина 0,5 мм.

Две скорости

Специална настройка за скорост, за тънки 
косъмчета и труднодостъпни места

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

Четка за почистване

Четчица за почистване, за да почистите 
космите от епилиращите дискове.

Ергономично захващане

Закръглената форма приляга перфектно във 
вашата ръка за удобно епилиране
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Характеристики
• Нежни епилиращи дискове
• Уникални епилиращи дискове
• 2 настройки за скорост
• Миеща се епилираща глава
• Ергономично захващане
• 2 години гаранция

Аксесоари
• Бръснеща глава
• Гребен за подстригване

• Удобен калъф
• Четка за почистване

Технически данни
• Брой точки за захващане: 20
• Брой дискове: 21
• Издърпващи движения/сек., скорост 1: 600
• Издърпващи движения/сек., скорост 2: 733
• Напрежение – адаптер: 13 V / 400 mA
• Напрежение за захранване на устройството: 13 

V
•
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