
 

Sähköinen
jalkaraspi

Pedi Advanced

 
Tehokasta hoitoa kuivalle iholle

Pyöristetyt reunat helppoon
käyttöön

Sopii johdottomaan käyttöön
suihkussa

Johdoton ja ladattava

 

BCR430/00

Sileät ja pehmeät jalat kantapäästä varpaisiin

Kiekko tarkkaan käyttöön

Philips Advanced sähköinen jalkaraspi pitää hyvän huolen jaloistasi! Käyttämällä

sähköistä jalkaraspia, voit antaa itsellesi säännöllistä jalkahoitoa jotta jaloistasi

tulisivat sileät ja pehmeät. Pyörivässä kiekossa on pyöristetyt reunat jotta pienien

alueitten käsittely olisi helpompaa. Tätä helpompaa ei jalkahoito voi olla!

Helppo ja vaivaton käyttää

Pyörivä kiekko pyöristetyillä reunoilla

Ergonominen käsisija

Sopii kuiva- sekä märkäkäyttöön

Sähköinen jalkaraspi on ladattava

Kaunis iho

Hellävaraista kauneudenhoitoa

Tarkka lopputulos

Valitse tarpeitasi vastaava nopeusasetus

Parhaan tuloksen saavutat vaihtamalla terän kuuden kuukauden välein



Sähköinen jalkaraspi BCR430/00

Kohokohdat

Pyörivä kiekko pyöristetyillä reunoilla

Pienet ja isot ihon kovettumat ovat helppo ja

mukava hoitaa pyörivällä kiekolla jossa on

pyöristetyt reunat.

Hellävaraista kauneudenhoitoa

Terien mineraalikäsittely tekee ihonhoidosta

hellävaraisempaa.

Ergonominen käsisija

Sähköinen jalkaraspi istuu hyvin käteen joka

tekee laitteen ohjauksesta helppoa. Tuote on

suunniteltu niin että voit antaa itsellesi

ammattitason jalkahoitoa.

Sopii kuiva- sekä märkäkäyttöön

Voit käyttää sähköistä jalkaraspia vaikka

suihkussa tai ammeessa.

Sähköinen jalkaraspi on ladattava

Philips Pedi Advanced -jalkaraspissa on

ladattava akku, joten pääset eroon paristojen

vaihtamisesta. Lataamalla akun täyteen 1,5

tunnissa saat 40 minuuttia käyttöaikaa.

Pikalataamalla laitetta 10 minuuttia akun

varaus riittää yhteen käsittelykertaan.

2 nopeusasetusta

Nopeus 1 tehokkaaseen kuolleen ihon

poistamiseen. Nopeus 2 hellävaraisempaan

käsittelyyn.

Vaihda terä 6 kuukauden välein

Suosittelemme vaihtamaan terän kuuden

kuukauden välein.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Sähköinen jalkaraspi BCR430/00

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pyörivä tarkkuusterä

Puhdistusharja

Helppokäyttöinen

Johdoton

Kahva: Ergonominen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Latauksen ilmaisin: Akku latautuu, Akku

täynnä, Akun lataus vähissä

Virta

Pikalataus: 15 minuutin latausaika

Lataaminen: 1,5 tunnin latausaika

ladattava

Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Ominaisuudet

Nopeusasetukset: 2 asetusta

Tekniset tiedot

Levyjen määrä: 1

Huolto

2 vuoden takuu
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