
 

 

Philips SatinShave Prestige
Elektrisch scheerapparaat, 
nat/droog

Scheerapparaat met dubbel 

scheerblad

Geavanceerd scheersysteem
1 uur opladen + snel opladen
5 accessoires
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en perfect glad scheerresultaat
n ons meest geavanceerde scheersysteem
niet van een perfect gladde en comfortabele scheerbeurt voor uw benen en lichaam. Ons 
est geavanceerde scheersysteem zorgt voor een zijdezachte huid zonder irritatie. SatinShave 
stige is zo comfortabel dat u iedere dag kunt scheren, maar scheert zo glad dat het niet hoeft.

Gladde huid
• Ons meest geavanceerde scheersysteem voor het gladste resultaat
• Multiflex scheerhoofd met dubbel scheerblad voor minder gemiste haren

Huidvriendelijk scheren
• Zachte kussentjes voor langdurig comfort en een uiterst zachte huid
• De parelvormige trimmeruiteinden en de veiligheidsbeugel beschermen tegen krassen

Probleemloze bediening
• Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep

Gebruiksvriendelijk
• Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche
• Batterij-indicator
• Snel opladen in 5 minuten



 Ons meest geavanceerde systeem

De flexibele gebogen messen zijn 75% 
efficiënter dan traditionele ladyshave-messen*. 
Onder de beschermfolie volgen ze de 
contouren voor het gladste resultaat.

Multiflex scheerhoofd met dubbel 
scheerblad

Terwijl u het scheerapparaat over uw lichaam 
leidt, beweegt het multiflex scheerhoofd met 
bewegende scheerbladen en flexibele hals mee 
voor optimaal contact met de huid. De 
dubbele scheerbladen zorgen ervoor dat er 
minder haren worden gemist.

Zachte kussentjes voor langdurig 
comfort

De zachte, comfortabele kussentjes aan beide 
kanten van het scheerhoofd zorgen voor een 
vloeiende beweging en een zachte huid, vooral 
bij de rondingen van uw lichaam.

Parelvormige uiteinden en 
veiligheidsbeugel

De ronde parelvormige trimmeruiteinden en 
de veiligheidsbeugel onder de trimmer 
beschermen uw huid tegen krassen en 
garanderen een comfortabele scheerbeurt.

Nat en droog te gebruiken

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de 
douche of in bad. Met antisliphandvat voor 
optimaal nat en droog gebruik.

Batterij-indicator

De batterij-indicator geeft aan wanneer het 
scheerapparaat wordt opgeladen, of wanneer 
de batterij vol of bijna leeg is.

Ergonomische S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt 
voor optimale controle en beter bereik met 
natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over 
het hele lichaam.

Snel opladen

Snel opladen in 5 minuten voor een volledige 
scheerbeurt.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Kenmerken
Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Scheerapparaat met dubbel scheerblad Geavanceerd scheersysteem, 1 uur opladen + snel opladen, 5 
accessoires
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Accessoires
• Trimhulpstuk voor de bikinilijn
• Kam voor de bikinitrimmer
• Beschermkapje
• Kap voor het gladtrekken van de huid
• Etui: Basisetui
• Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak
• Nat en droog te gebruiken
• Draadloos
• Handvat: Ergonomisch
• Batterij-indicator: Batterij bijna leeg, Batterij laadt 

op, Batterij vol

Performance
• Scheerhoofd: Scheerapparaat met dubbel 

scheerblad, Geavanceerd scheersysteem, Flexibel 
scheerhoofd en scheerbladen

• Huidverzorgingsfuncties: Zachte kussentjes voor 
langdurig comfort, Ronde parelvormige 
trimmeruiteinden, Veiligheidsbeugel

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion
• Gebruikstijd: 1 uur
• Opladen: Oplaadbaar, Snel opladen in 5 minuten, 

Oplaadtijd van 1 uur

Technische specificaties
• Voltage: 15 V
• Materiaal blad: Nikkel
• Aantal scheerbladen: 2
•
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Specificaties
Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Scheerapparaat met dubbel scheerblad Geavanceerd scheersysteem, 1 uur opladen + snel opladen, 5 
accessoires
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