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Philips SatinShave Ladyshavers – en produktserie med 
avansert barbersystem som hindrer hudirritasjoner 

                                                                                       
 

 Philips SatinShave er en ny produktserie med fire forskjellige ladyshavers. De 
forskjellige barbermaskinene varierer i prisklasse og antall inkluderte tilbehør.  
Felles for de fire er at alle har Philips’ mest avanserte barberteknologi for en mer 
hudvennlig barbering. 

 Den avanserte barberteknologien, med fleksible og bøyde barberblader, gjør 
bladene 75 prosent mer effektive og 35 prosent skarpere enn tradisjonelle 
Ladyshaver-blader. Under det beskyttende dekslet følger barberbladene kroppens 
konturer for den tetteste og mest effektive barberingen. 
 

 Det patenterte dekslet sørger for at barberbladene aldri kommer i direkte kontakt 
med huden. Det beskytter huden mot kutt og irritasjoner, uten å gå på 
kompromiss med resultatet. 
 

 Det unike, bevegelige barberhodet er fleksibelt og kan bevege seg i forskjellige 
retninger så det følger kroppens konturer og gjør det mulig med tett barbering, 
også i vanskelige områder som ankler, armhuler og bikinilinjen.  
 

 Beskyttende puter rundt bladene gjør at barberbladene aldri kommer i direkte 
kontakt med huden. 
 



 Avrundede og perleformede trimmekammer foran og bak barberbladet gjør at 
barbermaskinen glir jevnt over huden og hindrer kutt- og skrapesår, med en 
hudvennlig barbering som resultat.  
 

 Alle modellene i serien er oppladbare, og kan brukes både til tørr- og 
våtbarbering. Det ergonomisk designede håndtaket, som er produsert i et glifritt 
og gripevennlig materiale, sørger for et godt grep rundt shaveren, også når den 
brukes i dusjen.   
 
 

 Til alle Ladyshavers følger det med tilbehør tilpasset til forskjellige områder på 
kroppen, og for en mer effektiv barbering. Antall medfølgende tilbehør varierer, 
avhengig av modell og prisklasse, fra to til seks tilbehør, inkludert rensebørste og 
futteral.  
 
 

 Det energieffektive og kraftige litiumbatterisystemet gir to fleksible alternativer: 

Lad batteriet i en time for inntil 50 minutters trådløs barbering, eller hurtiglad for 

én barbering. På bare fem minutter gir hurtigladefunksjonen en batteritid som 

holder til hele kroppen.  

 

 Philips SatinShave-serie består av følgende modeller og priser: 

 
- Philips SatinShave Prestige BRL 170/00 749 NOK 

- Philips SatinShave Prestige BRL 160/00 649 NOK 

- Philips SatinShave Advanced BRL 140/00 549 NOK 

- Philips SatinShave Advanced BRL 130/00 449 NOK 

 

 

 SatinShave-serien finnes hos Philips-forhandlere, som Ellos, Lyko, Elgiganten, 

MediaMarkt, SIBA. 

 

 

 

 


