
 

 

Philips SatinShave 
Advanced
Elektrisch scheerapparaat, 
nat/droog

Scheerapparaat met enkel 

scheerblad

8 uur opladen
1 accessoire

BRL130/00
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lijdt soepel voor een huidvriendelijke 
heerbeurt

vaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De SatinShave 
vanced-ladyshave zorgt zelfs onder de douche of in bad eenvoudig en moeiteloos 
or een gladde huid zonder irritatie.

Gladde huid
• Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Huidvriendelijk scheren
• Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

Probleemloze bediening
• Ergonomische handgreep voor een moeiteloze bediening

Gebruiksvriendelijk
• Voor nat en droog gebruik. Kan in bad of onder de douche worden gebruikt
• Batterij-indicator



 Bewegend scheerhoofd

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke 
wijze over de contouren en natuurlijke rondingen 
van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact 
met de huid voor een gelijkmatig resultaat.

Trimmer met parelvormige 
trimmeruiteinden

De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter 
het scheerblad zorgen ervoor dat het 
scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen 
voorkomt.

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.

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.
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Specificaties
Accessoires
• Trimkam
• Reinigingsborsteltje

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

op, Batterij vol

Performance
• Scheerhoofd: Scheerapparaat met enkel 

scheerblad
• Huidverzorgingsfuncties: Ronde parelvormige 

trimmeruiteinden

Vermogen
• Batterijtype: Li-ion
• Gebruikstijd: 1 uur
• Opladen: Oplaadbaar, 8 uur oplaadtijd

Technische specificaties
• Voltage: 8 V
• Materiaal blad: Nikkel
• Aantal scheerbladen: 1
•

Publicatiedatum  
2016-12-21

Versie: 2.3.1

EAN: 08 71010 37481 75

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Scheerapparaat met enkel scheerblad 8 uur opladen, 1 accessoire
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