
 

Glatt hud raskt hver
dag, med 4 tilbehør

SatinShave Prestige

 
Doble skjæreblad, ekstra tett
barbering

Bevegelig barberhode følger
alle kurver

Myke puter for å unngå irritert
hud

Fem tilbehør

 

BRL170/00

Tett barbering med mindre hudirritasjon
Tett barbering med mindre hudirritasjon

Med Philips SatinShave Prestige får du glatte og hårfrie ben på et blunk!

Beskyttelsesputer rundt bladet og et patentert deksel rundt skjæreelementet gjør

at barberbladet ikke er i direkte kontakt med huden, slik at huden er beskyttet uten

at det går ut over resultatet. Doble skjæreblad og ny teknologi gir den tetteste

barbering noensinne.

Glatt hud

Vårt mest avanserte barberingssystem

Det unike, bevegelige barberhodet gjør det enkelt å barbere hele kroppen

Hudvennlig barbering

Myke puter hindrer irritert hud ved barbering

Perleformede trimmekammer

Enkel kontroll

Den første epilatoren som har et håndtak med S-form

Lett å bruke

Til våt og tørr bruk i badekaret eller i dusjen

Batteriindikator

Fem minutters hurtiglading



Glatt hud raskt hver dag, med 4 tilbehør BRL170/00

Høydepunkter

Vårt mest avanserte system

Skjærebladene i Philips Ladyshave Prestige er

fleksible og bøyde, noe som gjør dem 75 %

mer effektive og 35 % skarpere enn vanlige

Ladyshave-blader*. Under

beskyttelsesdekselet følger skjærebladene

konturene og gir den hittil beste og tetteste

barbering.

Multiflex-hode med dobbel folie

Barberhodet på denne modellen er fleksibelt

og beveger seg i ulike retninger, slik at det

følger kroppskonturene og gir tett barbering

også på vanskelig tilgjengelige steder som

ankler, armhuler og bikinilinje.

Myke komfortputer

Philips Ladyshave har beskyttelsesputer rundt

bladet som gjør at bladet aldri kommer i direkte

kontakt med huden. Hodet på Philips

Ladyshave følger kroppskurvene og konturene

perfekt, slik at du får en optimalt tett barbering

uten å irritere huden eller risikere kuttsår.

Perletupp og sikkerhetsstriper

De avrundede, perleformede trimmekammene

foran og bak skjærebladet gjør at maskinen glir

jevnt over huden og hindrer kutt- eller rivesår,

og gir en hudvennlig barbering.

Til våt og tørr bruk

For en skånsom og behagelig bruk i dusjen

eller badekaret med håndtak med sklisikkert

grep for optimal våt og tørr bruk.

Batterilampe

En batteriindikator viser tydelig når maskinen

lades, når batteriet er fullt eller dårlig.

Ergonomisk håndtak med S-form

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.

Rask lading

Fem minutters hurtiglading for én barbering.

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.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Bikinitrimmerhode

Bikinitrimmerkam

Reisedeksel

Deksel til hudstrammer

Veske: Etui for enkel oppbevaring

Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Våt og tørr bruk

Trådløs

Håndtak: Ergonomisk

Batteriindikator: Lavt batterinivå,

Batterilading, Fullt batteri

Ytelse

Skjærehode: Barbermaskin med dobbel folie,

Avansert barberingssystem, Fleksibelt hode og

folie

Hudpleiefunksjoner: Myke komfortputer, Runde

trimmere med perletupper, Sikkerhetsstriper

Drift

Batteritype: Litium-ion

Brukstid: 1 time

Lading: Oppladbar, Fem minutters

hurtiglading, 1 times ladetid

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 15 V

Materiale, folie: Nikkel

Antall skjærefolier: 2
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