
 

Depiladora Wet &
Dry

Epilator Series 8000

 
Para pernas, corpo e pés

Depilação eficaz

+ 7 acessórios

 

BRE730/00

Depilação eficaz. Suave para a pele
Pele macia até 4 semanas

A depiladora Philips da série 8000 conta com uma depilação eficaz, mas suave,

para que possa obter suavidade nas duas meias pernas em apenas 10 minutos.

Desfrute das vantagens que vão além da depilação com um conjunto de rotina

completo.

Resultados excelentes

Depilação para uma pele suave até 4 semanas

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de corte e pente aparador para um corte rente

Acessório para zonas delicadas para remover pêlos indesejados

Acessório de contacto ideal para o máximo conforto

Rotina completa que vai para além da depilação

Lima para pés com disco rotativo para pés suaves

Utilização simples e sem esforço

Pega ergonómica em forma de S

A húmido e a seco para usar no banho ou no duche sem cabo

Luz exclusiva permite ver os pêlos mais finos

A luva esfoliante ajuda a prevenir pelos encravados

Inclui bolsa para guardar tudo num só local.
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Destaques

Depilação eficaz e suave

A depiladora Philips da série 8000

proporciona uma depilação eficaz, mas suave,

com pinças melhoradas e mais de 70 000

ações de corte de pelos por minuto. Isto

significa que pode cobrir mais pele e alcançar

uma suavidade perfeita durante até 4

semanas. Cuide da parte inferior das suas

pernas em apenas 10 minutos!

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais

pele em cada passagem para uma remoção de

pêlos mais rápida.

Design galardoado*

A pega ergonómica em forma de S é fácil de

manusear, dando-lhe maior alcance e máximo

controlo com movimentos naturais e precisos,

em todo o corpo.

Para uma utilização a húmido e a seco sem

cabo

Desenvolvida com uma pega antideslizante,

ideal para utilizar com água. Permite uma

experiência mais confortável e suave no duche

ou no banho. Pode utilizá-la sem cabo para

maior comodidade.

Acessório com luz

Com a luz exclusiva para ver os pelos mais

finos, obtenha os melhores resultados de

depilação em todo o corpo.

Cabeça de corte e pente aparador

A cabeça de corte permite um corte rente e

suave. Inclui um pente aparador para dar forma

à linha do biquíni.

Luva esfoliante

A utilização da luva esfoliante ajuda a prevenir

pelos encravados entre depilações.

Lima de pedicure

O nosso disco de precisão rotativo 3 em 1

proporciona suavidade dos dedos ao calcanhar

em apenas 5 minutos. Utilize a superfície

plana para áreas maiores, a parte superior para

áreas mais pequenas e o lado curvo para áreas

difíceis de limar. É muito fácil.

Acessório para zonas delicadas

Para uma suavidade extra nas diferentes zonas

de que mais precisa, inclui um acessório para

zonas delicadas para remover facilmente os

pelos indesejados do rosto, das axilas e da

linha do biquíni.
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Especificações

Acessórios

Cabeça de corte

Pente aparador

Lima de pedicure

Acessório para zonas delicadas

Acessório de contacto ideal

Luva esfoliante

Bolsa: Bolsa

Escova de limpeza

Performance

Cabeça de depilação: Extra grande

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Fácil de utilizar

Utilização a húmido e a seco

Sem cabo

Acessório com luz

Pega: Pega em forma de S

Especificações técnicas

Voltagem: 15 V / 5,4 W

Velocidade da ação de arranque 1: 64 000 por

minuto

Velocidade da ação de arranque 2: 70 400 por

minuto

Número de pinças: 32

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

Potência

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de utilização: até 40 minutos

Carregamento: 2 horas de carregamento

Carga rápida

* iF Design Award 2016
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