Folheto de pré-venda para Portugal (2019, Setembro 7)
Depiladora compacta com cabo
• Com acessório com luz
• Inclui minidepiladora
• Com pinça

BRP531/00

Depilação simplificada
Pele suave durante semanas
Desfrute de pernas suaves durante semanas com a Philips Satinelle. Remove os pelos suavemente pela raiz, a partir de apenas
0,5 mm. Esta edição especial inclui uma minidepiladora Philips e uma pinça concebidas para áreas sensíveis.
Benefícios

Resultados cuidados
• O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

Utilização simples e sem esforço
• Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais
complicados
• 2 regulações de velocidade para remover pêlos mais finos e mais
grossos
• Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável
• Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil

• A minidepiladora é ideal para áreas sensíveis como a linha do biquíni
• Suficientemente pequeno para levar consigo para qualquer lado
• Inclui 2 pilhas AA

Acessórios
• Pinça para arrancar com precisão
• Bolsa de viagem

Satinelle Essential

Características
Sistema de depilação eficaz

Mini depiladora sem fios

O sistema de depilação eficaz deixa a sua pele suave e sem pêlos durante
semanas

A cabeça estreita da minidepiladora é ideal para áreas sensíveis como a linha
do biquíni e as axilas. Alimentada a pilhas, é excelente para retoques durante
as férias.

Acessório com luz

Compacto e portátil

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais
complicados
2 regulações de velocidade

2 regulações de velocidade para remover os pelos mais finos e mais grossos
com um tratamento de depilação mais personalizado.
Pega ergonómica

Suficientemente pequena para caber em carteiras de qualquer tamanho e
alimentada a pilhas, por isso pode levá-la consigo para todo o lado.
Funciona a pilhas

Funcionamento conveniente a pilhas, com duas pilhas AA para uma autonomia
de até 60 minutos.
Pinça

O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de
pêlos confortável. E também é muito atractivo!

Inclui uma pinça de precisão para remover pelos individualmente.

Cabeça de depilação lavável

Bolsa de viagem

Esta depiladora tem uma cabeça de depilação lavável. A cabeça pode ser
desencaixada e pode ser lavada em água corrente para uma melhor higiene

Bolsa de viagem elegante para arrumação e transporte.

Especificações
Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os
conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

Performance
Sistema de depilação
Discos de depilação

Sistema de depilação eficaz
Discos de arranque delicados
Dados sujeitos a alteração
2019, Setembro 7

Satinelle Essential
Fácil de utilizar
Acessório com luz
Pega
Cabeça de depilação
lavável

Minidepiladora
SIM
Ergonómico
SIM

Fácil de utilizar
Características
Especificações
técnicas

Características
Regulações de velocidade
Com fios

Acessórios

2 regulações

Escova de limpeza
Pinça
Bolsa

SIM

Design
Pega

SIM
SIM
Bolsa de viagem elegante

Assistência

Compacto

2 anos de garantia

Especificações técnicas
Voltagem

Funciona a pilhas
Compacto
1 regulação de velocidade
Número de discos: 8

SIM

15 V
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