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Ultra precíziós éllel

Forgótárcsa

Nedves és száraz használathoz

Vezeték nélküli, akkumulátoros

 

BCR430/00 Selymesen sima lábfej és sarok
Ultra precíziós tárcsával

Selymesen sima lábfej a saroktól a lábujjakig a Philips Pedi Advanced

segítségével. Az egyedi kialakítású forgótárcsa és markolat lehetővé teszi a

bőrkeményedés problémamentes, precíz és gyengéd eltávolítását a saroktól a

lábujjakig.

Egyszerű és problémamentes használat

Egyedülálló forgótárcsa a selymesen sima lábfejért és sarokért

Díjnyertes markolatkialakítás

Nedves és száraz használat, akár a zuhany alatt is

Újratölthető

Gyönyörű bőr

A bőr gyengéd kezelése

Alapos eredmények

Igénye szerint állítsa be a megfelelő sebességet

A legjobb eredmény érdekében hat havonta cserélje ki a tárcsát



Elektromos talpreszelő BCR430/00

Fénypontok

Egyedülálló forgótárcsa

Selymesen sima lábfej a saroktól a lábujjakig

az ultra precíziós éllel rendelkező, egyedi

kialakítású forgótárcsa segítségével. A

forgótárcsa és a precíziós él lehetővé teszi a

bőrkeményedés precíz, problémamentes és

gyengéd eltávolítását nagyobb és kisebb

területeken egyaránt.

A bőr gyengéd kezelése

A bőr gyengéd kezelése a tárcsában rejlő

természetes ásványnak, a korundnak

köszönhetően.

Díjnyertes markolatkialakítás

A díjnyertes és ergonomikus kialakításnak

köszönhetően könnyen elérhető a sarok és a

lábujjak.

Nedves és száraz használathoz

Nedves és száraz használathoz.

Újratölthető

A Philips Pedi Advanced újratölthető, így nem

kell az elemek kicserélésével bajlódnia. Az

akkumulátor 1,5 óra alatt teljesen feltölthető,

amely 40 perces kezelési időt biztosít, a gyors

feltöltés lehetőséget választva pedig 10 perc

alatt lábfejének egyszeri teljes kezelésére

elegendő töltöttséget érhet el!

2 sebességfokozat

Az 1. sebességfokozat különösen hatékonyan

távolítja el a bőrkeményedést. A 2.

sebességfokozat gyengéden távolítja el a

bőrkeményedést.

6 havonta cserélje a tárcsát

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk,

hogy hat havonta cserélje ki a tárcsát.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Precíziós forgótárcsa

Tisztítókefe

Egyszerű használat

Vezeték nélküli

Markolat: Ergonomikus

Nedves és száraz használatra egyaránt

Töltöttségjelző: Akkumulátortöltés, Feltöltött

akkumulátor, Alacsony töltöttségi szint

Energiaellátás

Gyorstöltés: 15 perc töltési idő

Töltés: 1,5 óra töltési idő

Újratölthető

Használati idő: akár 40 perc

Jellemzők

Sebesség beállítások: 2 beállítás

Műszaki adatok

Tárcsaszám: 1

Szerviz

2 év garancia
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