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драво захваща дори и фини косъмчета
есен за направление без усилия за дълготраен ефект
бразната дръжка ви помага да движите епилатора по цялото тяло. Най-широката глава с 

амични дискове епилира близо до кожата, за да хване дори и най-фините косъмчета за бърз 

ълготраен резултат. За употреба при мокри и сухи условия с 8 аксесоара за персонализиран 

туал за красота.

Лесно ползване без усилия
• Първият епилатор със S-образна дръжка
• Използване на сухо и мокро в банята или под душа
• Уникалната лампичка гарантира, че не пропускате фини косъмчета

Цялостни резултати
• Епилираща глава от уникален керамичен материал за по-добро захващане
• Най-широката епилираща глава за оптимално обезкосмяване с едно движение
• Патентована епилираща система

Персонализирани решения за ежедневните грижи за тялото
• Глави с грижа за тялото за персонализирани и удобни решения
• Включва тример за подстригване и гребен за бикини линия
• Бръснеща глава и гребен за подстригване за гладко бръснене
• Капаче за лицеви и чувствителни зони за отстраняване на нежелани косъмчета
• Включва капаче за масажиране
• Включва приставка за опъване на кожата



 Ергономична S-образна дръжка

С ергономичната S-образна дръжка лесно 
направлявате за максимален контрол и по-
добър достъп с естествени и прецизни 
движения по цялото тяло.

Оребрени микро керамични дискове

Нашата епилираща глава е уникална, тъй 
като е изработена от здрав керамичен 
материал, който захваща косъмчетата 
ефективно, като дори най-фините 
косъмчета не могат да й се изплъзнат.

Най-широката епилираща глава

Най-широката епилираща глава за 
оптимално обезкосмяване с едно движение 
и дълготраен резултат.

Патентована епилираща система

Всички епилатори на Philips имат уникална 
система, при която пинсетите повдигат и 
събират прилепналите косми, като ги 
насочват към точката за издърпване, за да се 
захванат здраво и да се издърпат. В 
съчетание с уникалните кръгли керамични 
дискове устройството епилира по-близо до 
кожата за оптимални резултати и повече 
нежност.

За употреба на мокро и сухо

За нежно и приятно използване под душ 
или в банята, със захват против хлъзгане за 
употреба на мокро и сухо.

Лампичка Opti-light

Уникалната лампичка гарантира, че не 
пропускате фини косъмчета за най-добри 

резултати от епилирането за всички части на 
тялото.

Глави с грижа за тялото
Главите с грижа за тялото предоставят по-
персонализирани и по-удобни решения за 
ежедневната грижа за тялото за 
обезкосмяване и други.

Тример за подстригване и гребен за 
бикини линия

Включва дамски тример и гребен за бикини 
линия за подстригване и оформяне на 
чувствителни зони за повече удобство.

Бръснеща глава и гребен за 
подстригване

Бръснещата глава и гребенът за 
подстригване осигуряват гладко бръснене и 
повече нежност на различни места на 
тялото.

Капаче за лицеви и чувствителни зони

За повече нежност към всички различни 
части на тялото епилаторът включва капаче 
за лицеви зони, което премахва нежеланите 
лицеви косми, както и капаче за 
чувствителните зони на подмишниците и 
бикини линията.
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Аксесоари
• Глава за подстригване на бикини линия
• Гребен за подстригване на бикини линия
• Бръснеща глава
• Гребен за подстригване
• Капаче за лицеви зони
• Капаче за чувствителни зони
• Капаче за масажиране
• Капаче на приставката за опъване на кожата
• Калъф: Луксозен калъф
• Четка за почистване

Лесна употреба
• За употреба на мокро и сухо
• Лампичка Opti-light
• Безжични
• Дръжка: S-образна дръжка

Представяне
• Дискове за епилация: Керамични дискове

• Епилираща система: Патентована епилираща 
система

• Глава на епилатор: 30 мм

Характеристики
• Настройки за скорост: 2 настройки

Захранване
• Тип батерия: литиево-йонна
• Време за използване: до 40 минути
• Зареждане: Бързо зареждане, Акумулаторна, 1,5 
часа време за зареждане

Технически данни
• Брой точки за захващане: 32
• Брой дискове: 17
• Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 960
• Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 1066
• Напрежение: 15 V / 5,4 W
•
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