
 

Elektrisk fodfil

Pedi Advanced

 
Med kant til ultrahøj præcision

Roterende skive

Wet & Dry

Ledningsfri og genopladelig

 

BCR430/00 Bløde fødder fra hæl til tå
Med skiver til ultrahøj præcision

Philips Pedi Advanced giver dig bløde fødder fra hæl til tå. Den unikke roterende

skive og håndtagets design gør det nemt præcist og skånsomt at fjerne hård hud

fra hæl til tå.

Nem og effektiv brug

Unik roterende skive, der giver bløde fødder fra hæl til tå

Prisbelønnet design af håndtaget

Wet & Dry, så den kan bruges i eller uden for brusebadet

Genopladelig

Smuk hud

Blid behandling af huden

Grundige resultater

Vælg den rette hastighed afhængigt af dit behov

Udskift skiven hver sjette måned for at opnå de bedste resultater



Elektrisk fodfil BCR430/00

Vigtigste nyheder

Unik roterende skive

Disse udskiftningsskiver med kant til ultrahøj

præcision giver dig glatte fødder fra hæl til tå.

Med den roterende skive og præcisionskanten

kan du fjerne hård hud præcist, effektivt og

blidt på både store og små områder.

Blid behandling af huden

Blid behandling af huden takket være det

naturlige mineral, korund, som er tilsat skiven.

Prisbelønnet design af håndtaget

Prisbelønnet ergonomisk design, så du nemt

kan nå dine hæle og tæer.

Wet & Dry

Til våd og tør brug.

Genopladelig

Philips Pedi Advanced er genopladelig, så du

ikke har besvær med at udskifte batterier. Du

kan genoplade til fuld batterikapacitet på 1,5

time, så du får 40 min. behandlingstid, men du

kan også bruge lynopladningsfunktionen, så

enheden oplades på 10 min. for en komplet

behandling af dine fødder!

2 hastighedsindstillinger

Hastighed 1 for ekstra effektiv fjernelse af hård

hud. Hastighed 2 for blid fjernelse af hård hud.

Udskift skiven hver 6. måned

Vi anbefaler udskiftning af skiven hver sjette

måned for at opnå de bedste resultater.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Elektrisk fodfil BCR430/00

Specifikationer

Tilbehør

Roterende præcisionsskive

Rensebørste

Brugervenlig

Ledningsfri

Håndgreb: Ergonomisk

Våd og tør brug

Batteriindikator: Batteriopladning, Fuldt

opladet batteri, Lavt batteriniveau

Strøm

Hurtig opladning: Opladningstid på 15

minutter

Opladning: 1,5 times opladningstid

Genopladelig

Brugstid: op til 40 minutter

Funktioner

Hastighedsindstillinger: 2 indstillinger

Tekniske specifikationer

Antal pincetskiver: 1

Service

2 års reklamationsret
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