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Philips SatinShave Ladyshavers – en produktserie med et 
avanceret shaversystem, som forhindrer hudirritation
                                                                                        
 

 Philips SatinShave er en ny produktserie med fire forskellige ladyshavers. De 
forskellige ladyshavers varierer i pris og medfølgende antal tilbehørsdele. Fælles 
for de fire modeller er, at de alle har Philips mest avancerede shaverteknologi, der 
er mere hudvenlig. 

 Den avancerede teknologi med fleksible og bøjede skær, gør bladene 75 % mere 
effektive og 35 % skarpere end traditionelle Ladyshaver-blade. Det beskyttende 
design om skærene følger kroppens konturer, og giver den tætteste og mest 
effektive barbering. 
 

 Det patenterede design, der beskytter skæreelementerne, forhindrer, at 
barberbladet kommer i direkte kontakt med huden, hvilket beskytter huden mod 
snitsår og irritationer - uden at gå på kompromis med resultatet. 
 

 Det unikke, bevægelige barberhoved er fleksibelt og bevæger sig i forskellige 
retninger, følger kroppens konturer og muliggør en tæt barbering - også på mere 
besværlige områder, som fx ankler, armhuler og bikinilinje. 
 

 Det beskyttende design om skærene betyder, at barberbladet aldrig kommer i 
direkte kontakt med huden. 
 



 De rundede og perleformede trimkamme om skærene betyder, at shaveren glider 
jævnt over huden og forhindrer snitsår og rifter samt giver en hudvenlig barbering. 
 

 Alle modeller i serien er ledningsfri og kan bruges til både tør- og vådbarbering. 
Det ergonomiske og behagelige design giver et godt greb om shaveren, også når 
den anvendes i badet.  
 

 Til alle Ladyshavers medfølger tilpasset tilbehør til forskellige områder på 
kroppen, der giver en mere effektiv barbering. Antallet af medfølgende 
tilbehørsdele varierer fra 2 - 6 stk. afhængig af model og pris. Rensebørste og 
etui medfølger.  
 
 

 Det energieffektive og kraftfulde litiumjon-batterisystem giver to fleksible 

alternativer: oplad batteriet i en time og få op til 50 minutters ledningsfri barbering 

eller hurtigopladning til en barbering. På blot fem minutter giver 

hurtigopladningsfunktionen en batteritid, som rækker til hele kroppen. 

 

 Philips SatinShave-serie består af følgende modeller: 

 
- Philips SatinShave Prestige BRL 170/00 699 DKK 

- Philips SatinShave Prestige BRL 160/00 599 DKK 

- Philips SatinShave Advanced BRL 140/00 499 DKK 

- Philips SatinShave Advanced BRL 130/00 399 DKK 

 

 

 SatinShave-serien kan købes hos Philips-forhandlere, bl.a. Ellos, Lyko, 

Elgiganten, MediaMarkt og SIBA. 

 

 

 

 


