
 

 

Philips Satinelle Prestige
Epilátor pro mokré a suché 
používání

Určeno na nohy, tělo, tvář 

a chodidla

9 kusů příslušenství
Bezšňůrový a dobíjecí
Rukojeť ve tvaru S

BRE652/00
Zachytí i jemné chloupky

Péče o tělo 5v1
Rukojeť ve tvaru S pomáhá s péčí po celém těle. Keramické disky provádí epilaci v těsné 
blízkosti pokožky, kde zvládnou zachytit i jemné chloupky a zaručují tak rychlé a dlouhodobé 
výsledky. Mokré a suché použití s 9 kusy příslušenství pro přizpůsobení péče o tělo 5v1.

Dokonalé výsledky
• Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení
• Pro dosažení nejlepších výsledků vždy používejte pod úhlem 90 stupňů

Snadné a bezproblémové používání
• Ergonomická rukojeť pro snadné ovládání
• Mokré i suché používání též do vany nebo sprchy
• Jedinečné světlo vám pomůže nevynechat ani jemné chloupky

Nastavitelná zařízení pro pravidelnou péči o tělo
• Elektrický pilník na chodidla s rotačním kotoučem pro sametově hladká chodidla
• Polštářek pro masáže těla uvolňuje a zaručuje jemnou pokožku
• Peelingový kartáček odstraňuje odumřelé buňky kůže
• Obsahuje zastřihovací hlavu a nástavec pro oblast třísel
• Kryt pro obličej a citlivé oblasti pro odstranění nežádoucích chloupků
• Balení obsahuje masážní kryt
• Balení obsahuje napínač pokožky



 Jemně profilované keramické disky

Jedinečnost naší epilační hlavy spočívá 
v hrubém keramickém materiálu, který 
chloupky uchopuje pevně, takže mu 
nevyklouznou ani ty jemné.

Úhel 90 stupňů

S epilátorem Philips Satinelle dosáhnete 
nejlepších výsledků, budete-li ho používat pod 
úhlem 90 stupňů.

Ergonomická rukojeť ve tvaru S

Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno 
ovládá a dosáhne po celém těle díky 
přirozenému, přesnému pohybu.

Mokré a suché použití

Pro šetrné a pohodlné holení ve vaně nebo 
sprše s protiskluzovou rukojetí pro optimální 
mokré a suché použití.

Světlo Opti-light

Jedinečné světlo vám pomůže nevynechat ani 
jemné chloupky a zajišťuje nejlepší výsledky 
epilace po celém těle.

Elektrický pilník na chodidla

Náš jedinečný přesný rotační kotouč 3 v 1 
zajistí sametově hladká chodidla od prstů až 
paty. Rotační kotouč můžete použít třemi 
způsoby. Rovnou plochu kotouče můžete 
použít na větší oblasti, horní část kotouče na 
menší oblasti a zaoblený bok kotouče na místa, 
které vyžadují velkou přesnost.

Polštářek pro masáže těla

Nový polštářek pro masáže těla působí až do 
spodních vrstev pokožky, uvolňuje ji a dodává 
jí jemnost.

Tělový peeling

Nový tělový peelingový kartáček odstraňuje 
odumřelé buňky kůže. 48 200 jemných 
hypoalergenních štětin jemně, ale účinně stírá 
odumřelé buňky kůže a podporuje regeneraci 
pokožky. Toto zařízení provede efektivnější 
peeling než pouze manuální péče.

Zastřihovací hlava a nástavec pro oblast 
třísel

Obsahuje zastřihovací hlavu a nástavec pro 
oblast třísel pro pohodlnější péči o citlivé 
oblasti.
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Příslušenství
• Elektrický pilník na chodidla: Ano
• Polštářek pro masáže těla: Ano
• Tělový peelingový kartáček: Ano
• Hřeben zastřihovače oblasti třísel: Ano
• Zastřihovací hlava pro oblast třísel: Ano
• Zastřihovací hřeben: Ano
• Kryt pro obličej: Ano
• Kryt pro citlivé oblasti: Ano
• Masážní kryt: Ano
• Napínač pokožky: Ano
• Pouzdro: Prémiové pouzdro
• Čisticí kartáček: Ano

Snadné použití
• Mokré a suché použití: Ano
• Světlo Opti-light: Ano
• Bezdrátová: Ano
• Tělo: Rukojeť ve tvaru S

Výkon
• Epilační disky: Keramické kotoučky
• Epilační systém: Patentovaný epilační systém
• Epilační hlava: 30 mm

Funkce
• Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Spotřeba
• Typ baterie: Lithium-iontový
• Doba používání: až 40 minut
• Nabíjení: Rychlonabíjení: 5 minut, Nabíjecí, Doba 

nabíjení: 1,5 hod

Technické údaje
• Počet záchytných bodů: 32
• Počet kotoučků: 17
• Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 960
• Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 1066
• Napětí: 15 V / 5,4 W
•
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