Våt og tørr trådløs
barbermaskin
SatinShave Prestige
Barbermaskin med én folie
1,5 timers lading
+ seks tilbehør

BRL175/00

En skånsom barbering for glatt hud
Nå med elektrisk fotﬁl
Opplev en tett, men skånsom barbering av benene og kroppen. SatinShave
Prestige Ladyshaver gir deg glatt hud uten irritasjon, på en enkel og praktisk måte.
Gi kroppen og føttene dine silkemyk hud.
Glatt hud
Flytende folie for jevn barbering
Elektrisk fotﬁl med roterende skive til pedikyr
Trimmehode og -kam til bikinilinjen følger med
Hudvennlig barbering
Trimmere med perletupp beskytter mot rifter
Enkel kontroll
Ergonomisk håndtak med S-form
Lett å bruke
Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen
Batterilampe
Hudstrekker følger med
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Høydepunkter
Flytende folie

presis og grundig fjerning av hard hud. Den
unike, roterende skiven kan brukes til å
behandle store områder og gjør huden glatt.

Trimmehode og -kam til bikinilinjen

Til våt og tørr bruk

Den ﬂytende folien glir naturlig over konturene
og kurvene og opprettholde tett kontakt med
huden, slik at du får en jevn barbering.
Trimmer mer perletupp

Trimmehode og -kam til bikinilinjen følger
med, slik at du kan trimme og forme hårene i
intimområdet på en bekvem måte.
For en skånsom og behagelig bruk i dusjen
eller badekaret med håndtak med sklisikkert
grep for optimal våt og tørr bruk.

Hudstrekker

Batterilampe

Den runde trimmeren med perletupp foran og
skjærefolie bak gjør at barbermaskinen glir lett
over huden, og du unngår å få rifter og får en
hudvennlig barbering.
Elektrisk fotﬁl til pedikyr

Den unike, roterende pedikyrskiven er spesielt
utformet for å gi deg silkemyke føtter fra hæl til
tå. Du kan bruke den ultrapresise kanten for

Hudstrekkeren strammer huden under
barbering
Ergonomisk håndtak med S-form
Batterilampen tennes for å vise deg når
batteriet er lavt, lades eller er fulladet.

Det ergonomiske håndtaket med S-form er
enkelt å styre, slik at du har full kontroll og
bedre rekkevidde med naturlige og presise
bevegelser, over hele kroppen.
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Spesiﬁkasjoner
Ytelse
Skjærehode: Barbermaskin med én folie
Hudpleiefunksjoner: Runde trimmere med
perletupper
Tilbehør
Bikinitrimmerhode
Bikinitrimmerkam
Trimmekam
Deksel til hudstrammer
Veske: Etui for enkel oppbevaring
Rengjøringsbørste
Elektrisk fotﬁl til pedikyr

Enkel i bruk
Trådløs
Håndtak: Ergonomisk
Våt og tørr bruk
Batteriindikator: Batterilading, Fullt batteri,
Lavt batterinivå
Funksjoner
Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger
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Tekniske spesiﬁkasjoner
Spenning: 15 V / 5,4 W
Materiale, folie: Nikkel
Antall skjærefolier: 1
Drift
Batteritype: Litium-ion
Oppladbar
Brukstid: opptil 40 minutter
Lading: 1,5 times ladetid

