Kompakt epilator
med ledning
Satinelle Essential
Med opti-light
Til ben og sensitive områder
+ tre tilbehør

BRE265/00

Epilering på en enkel måte
Glatt hud i ﬂere uker
Gled deg over glatte legger i ukevis med Philips Satinelle. Fjerner skånsomt selv de korteste hårene ved roten
(0,5 mm). Epilering på en enkel måte med ergonomisk håndtak og vaskbart hode for optimal hygiene
Enkel å bruke
Unikt innebygd lys som gjør de tynne hårene synligere
To hastighetsinnstillinger som får med både tynnere og tykkere hår
Proﬁlert, ergonomisk håndtak for komfortabel håndtering
Vaskbart epileringshode for ekstra renslighet og enkel rengjøring
Grundige resultater
Eﬀektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten
Tilbehør
Sensitivitetsdeksel som fjerner uønsket hårvekst
Massajehode følger med
Reiseetui

Kompakt epilator med ledning
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Høydepunkter
Eﬀektivt epileringssystem

Ergonomisk håndtak

Massasjehode

Eﬀektivt epileringssystem gjør at huden holder
seg myk og fri for hårstubber i ﬂere uker

Den avrundede formen passer perfekt i hånden
din, noe som gir komfortabel hårfjerning. Den
ser bra ut også!

Massasjehodet gjør epileringen mindre
smertefull.

Opti-light

Reiseetui
Vaskbart epileringshode

Unikt innebygd lys som sørger for at færre hår
blir oversett, for en mer eﬀektiv epilering.
To hastighetsinnstillinger

Reiseetui for oppbevaring og transportering
Epilatoren har et vaskbart epileringshode.
Hodet kan tas av og rengjøres under rennende
vann for bedre hygiene
Deksel for følsomme områder

To hastighetsinnstillinger som fjerner tykkere
og tynnere hår, for en mer personlig
hårfjerningsbehandling.

Hvis du trenger en mildere behandling på
enkelte områder, kan du bruke dekselet for
følsomme områder. Det gjør det enklere å
fjerne uønsket hårvekst fra armhulen og
bikinilinjen.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Kompakt epilator med ledning

BRE265/00

Spesiﬁkasjoner
Ytelse
Epileringssystem: Eﬀektivt epileringssystem
Epileringsplater: Skånsomme pinsetter
Utforming
Håndtak: Kompakt

Enkel i bruk
Opti-light
Håndtak: Ergonomisk
Vaskbart epileringshode
Tilbehør
Massasjehode
Veske: Etui for enkel oppbevaring
Rengjøringsbørste
Deksel for følsomme områder

Funksjoner
Med ledning
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