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Je
R
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dnoduše hladké po delší dobu
ychlý a jemný epilátor s kabelem
chutnejte si dlouhotrvající hladkost s epilátorem Philips Satinelle. Jemně odstraňuje 
loupky krátké pouhých 0,5 mm, přímo od kořínků. Zajistí vám pokožku bez chloupků 
 na čtyři týdny. Součástí balení je čisticí kartáček.

Krásně hladká pokožka
• Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž by tahaly pokožku
• Odstraňte chloupky dlouhé pouhých 0,5 mm

Pohodlná epilace
• Omyvatelná epilační hlava pro lepší hygienu a snazší čištění
• Dvourychlostní nastavení pro šetrnou epilaci a maximální výkon
• Čisticí kartáček pro odstranění uvolněných chloupků z disků epilátoru
• Profilovaná ergonomická rukojeť pro pohodlnou manipulaci



 Jemné pinzetové kotouče

Jemné pinzetové kotouče odstraňují chloupky, aniž 
by tahaly pokožku. Zajistí jemnější epilaci.

Jedinečné epilační disky

Jedinečné epilační disky odstraní chloupky dlouhé 
pouhého 0,5 mm.

Dva rychlostní stupně

Mimořádně rychlé nastavení pro tenké chloupky a 
těžko přístupné oblasti

Čisticí kartáček

Malý čisticí kartáček pro odstranění uvolněných 
chloupků z disků epilátoru.

Omyvatelná epilační hlava

Pro optimální hygienu a snadné čištění sejměte hlavu 
a omyjte ji pod tekoucí vodou.

Ergonomická rukojeť

Zakulacený tvar dokonale padne do ruky a 
odstranění chloupků je pohodlné
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Specifikace
Funkce
• Jemné pinzetové kotouče: Ano
• Jedinečné epilační disky: Ano
• Dva rychlostní stupně: Ano
• Omyvatelná epilační hlava: Ano
• Čisticí kartáček: Ano
• Ergonomická rukojeť: Ano
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Počet záchytných bodů: 20
• Počet kotoučků: 21
• Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 600
• Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 733
• Napěťový adaptér: 13 V / 400 mA
• Zařízení s napětím: 13 V
•
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