
 

Wet & Dry-
epileerapparaat

Epilator Series 8000

 
Voor benen en lichaam

Krachtig epileren

+ 8 accessoires

 

BRE721/00

Krachtig epileren, zacht voor de huid
Tot wel 4 weken lang een gladde huid

De Philips Epilator Series 8000 biedt krachtige maar zachte epilatie. Binnen

slechts 10 minuten zijn uw beide onderbenen al glad. Dankzij de set voor volledige

verzorging kunt u meer dan alleen epileren.

Uitzonderlijke resultaten
Zacht epileren voor tot wel 4 weken lang een gladde huid

Extra breed epileerhoofd

Scheerhoofd en trimkam voor een glad scheerresultaat

Inclusief trimhoofd en bikinitrimkam

Kap voor gevoelige zones om ongewenste haartjes te verwijderen

Kap voor optimaal contact zorgt voor maximaal comfort

Eenvoudig en moeiteloos gebruik
Ergonomische S-vormige handgreep

Voor draadloos nat en droog gebruik. Kan in bad of onder de douche worden gebruikt

Uniek licht zorgt ervoor dat u de fijne haartjes niet mist

De scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Inclusief etui waarin alles kan worden opgeborgen.
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Kenmerken
Krachtig en zacht epileren

De Philips Epilator Series 8000 biedt krachtige

maar zachte epilatie dankzij de verbeterde

pincetten en meer dan 70.000

haargrijpacties per minuut. Dit betekent dat u

een groter huidoppervlak kunt behandelen en

tot wel 4 weken lang van een perfect gladde

huid kunt genieten. Behandel uw onderbenen

in slechts 10 minuten!

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere

beweging een groter huidoppervlak behandelt

voor snellere ontharing.

Bekroond design

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt

voor optimale controle en beter bereik met

natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over

het hele lichaam.

Voor draadloos nat en droog gebruik

Ontworpen met een antisliphandvat, ideaal

voor gebruik met water. Voor een comfortabeler

en zachtere ervaring onder de douche of in

bad. Draadloos te gebruiken.

Opti-light

Uniek licht zorgt ervoor dat u de fijne haartjes

niet mist en garandeert optimaal

epileerresultaat voor alle delen van het

lichaam.

Scheerhoofd en trimkam

Het scheerhoofd biedt een glad scheerresultaat

en meer zachtheid op verschillende

lichaamszones. Wordt geleverd met een

trimkam voor het stylen van de bikinilijn.

Trimhoofd en bikinitrimkam

Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om

intieme zones makkelijker te trimmen en

vormen.

Scrubhandschoen

Het gebruik van de scrubhandschoen helpt

ingegroeide haartjes tussen epileersessies te

voorkomen.

Kap voor gevoelige zones

Voor een extra zachte behandeling van de

gevoeligste zones wordt er een kap voor

gevoelige zones meegeleverd, zodat u

gemakkelijk ongewenste haartjes kunt

verwijderen van uw gezicht, oksels en

bikinilijn.
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Specificaties
Accessoires
Scheerhoofd

Trimkam

Trimhulpstuk voor de bikinilijn

Kam voor de bikinitrimmer

Scrubhandschoen

Kap voor gevoelige zones

Kap voor optimaal contact

Etui: Basisetui

Reinigingsborsteltje

Performance
Epileerhoofd: Extra breed

Epileerschijven: Keramische schijven

Gebruiksgemak
Nat en droog te gebruiken

Draadloos

Opti-light

Handvat: S-vormige handgreep

Technische specificaties
Voltage: 15 V / 5,4 W

Pincet-actiesnelheid 1: 64.000 per minuut

Pincet-actiesnelheid 2: 70.400 per minuut

Aantal pincetten: 32

Kenmerken
Snelheidsstanden: 2 instellingen

Vermogen
Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: tot 40 minuten

Opladen: Opladen in 2 uur

Snel opladen

* iF Design Award 2016
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