
 

Epilator för våt- och
torrepilering

Epilator Series 8000

 
För ben, kropp och fötter

Kraftfull epilering

+ 7 tillbehör

 

BRE730/10

Effektiv epilering. Skonsam mot huden
Len hud i upp till fyra veckor

Philips epilatorserie 8000 ger en kraftfull men ändå skonsam epilering så att du

kan få lena underben på så lite som tio minuter. Njut av fördelar som sträcker

bortom bara epilering med ett komplett rutinpaket.

Enastående resultat

Skonsam epilering för len hud i upp till fyra veckor

Extra brett epileringshuvud

Rakhuvud och trimkam för en nära rakning

Sockel för hårborttagning i känsliga områden

Kåpa för optimal kontakt för maximal komfort

Komplett rutin bortom epilering

Fotfil för pedikyr med roterande skiva för silkeslena fötter

Enkel användning

Ergonomiskt s-format handtag

Sladdlös våt och torr användning, i badet eller duschen

Unikt ljus garanterar att du inte missar fina hårstrån

Exfolieringshandske för att förhindra inåtväxta hårstrån

Fodral medföljer så att du kan förvara allt på ett ställe.
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Funktioner

Kraftfull och skonsam epilering

Philips epilatorserie 8000 ger en kraftfull men

ändå skonsam epilering med förbättrade

pincetter och över 70 000 hårryckningsåtgärder

per minut. Det innebär att du kan täcka ett

större område och få perfekt len hud i upp till

fyra veckor. Behandla underbenen på bara 10

minuter!

Extra brett epileringshuvud

Extra brett epileringshuvud täcker mer hud i

varje drag för snabbare hårborttagning.

Prisbelönt design*

Det ergonomiska s-formade handtaget är

enkelt att styra och ger dig bästa kontroll och

bättre räckvidd med naturliga och exakta

rörelser över hela kroppen.

För sladdlös våt- och torrakning.

Har ett halkfritt grepp, perfekt för användning

med vatten. Ger en bekväm, skonsam

upplevelse i duschen eller badet. Du kan

använda den sladdlös för bästa bekvämlighet.

Opti-light

Unikt ljus garanterar att du inte missar fina

hårstrån, för bästa epileringsresultat på alla

delar av kroppen.

Rakhuvud och trimkam

Rakhuvudet ger en nära rakning och mer

skonsamhet på olika delar av kroppen. Den

levereras med en trimkam för styling av

bikinilinjen.

Exfolieringshandske

Exfolieringshandsken hjälper till att förhindra

inåtväxande hårstrån mellan epileringar.

Fotfil för pedikyr

Med vår roterande 3-i-1-precisionsskiva får du

mjuka fötter på bara fem minuter. Använd den

plana ytan för större områden, ovansidan för

mindre områden och den böjda sidan för

områden som är svåra att fila. Så enkelt är det.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillbehör

Rakhuvud

Trimkam

Fotfil för pedikyr

Kåpa för känsliga områden

Kåpa för optimal kontakt

Exfolieringshandske

Fodral: Basfodral

Rengöringsborste

Prestanda

Epileringshuvud: Extra bred

Epileringsskivor: Keramiska skivor

Lättanvänd

Våt och torr användning

Trådlös

Opti-light

Handtag: S-format handtag

Tekniska specifikationer

Spänning: 15 V/5,4 W

Pincetthastighet 1: 64 000 per minut

Pincetthastighet 2: 70 400 per minut

Antal pincetter: 32

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Användningstid: upp till 40 minuter

Laddning: 2 timmars laddning

Snabbladdning

* IF Design Award 2016
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