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Maigas pēdas — no papēža līdz pirkstgaliem

Ar īpašas precizitātes disku

Ar Philips Pedi Advanced iegūstiet maigas pēdas no papēža līdz pirkstu galiem.

Unikālais rotējošā diska un roktura dizains ļauj vienkārši, precīzi un saudzīgi likvidēt

ādas sabiezējumus visas pēdas garumā.

Vienkārša un viegla lietošana

Unikāls rotējosāis disks maigām pēdām — no papēža līdz pirkstgaliem

Godalgots roktura dizains

Piemērots mitrai un sausai izmantošanai lietošanai dušā un ārpus tās

Atkārtoti uzlādējams

Skaista āda

Saudzīga ādas kopšana

Lieliski rezultāti

Izvēlieties pareizo ātrumu atbilstoši savām vajadzībām

Labākiem rezultātiem mainiet disku ik pēc sešiem mēnešiem
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Izceltie produkti

Unikāls rotējošais disks

Unikālais rotējošais disks ļauj jums iegūt

maigu pēdu ādu no papēža līdz pašiem pirkstu

galiem. Rotējošais disks un tā īpašas

precizitātes darba mala likvidē ādas

sabiezējumus precīzi, vienkārši un saudzīgi —

gan lielākās, gan mazākās pēdas zonās.

Saudzīga ādas kopšana

Saudzīga ādas kopšana, ko nodrošina diska

izgatavošanā izmantotais dabīgais minerālais

korunds.

Godalgots roktura dizains

Godalgots ergonomisks dizains, kas ļauj jums

viegli aizsniegt papēžus un pirkstgalus.

Mitrs un sauss

Piemērots sausai un mitrai lietošanai.

Uzlādējams

Philips Pedi Advanced ir uzlādējama, un jums

tiks aiztaupīta traucējošā bateriju nomaiņas

procedūra. Akumulators pilnībā tiek uzlādēts

1,5 stundu laikā, ļaujot jums ar ierīci darboties

40 minūtes. Ierīcei varat izmantot arī ātrās

uzlādes funkciju, kas to ļauj uzlādēt 10 minūšu

laikā un pēc tam pilnībā apstrādāt vienu pēdu!

2 ātrumu iestatījumi

1. ātrums īpaši efektīvai sabiezējumu

likvidēšanai. 2. ātrums saudzīgai sabiezējumu

likvidēšanai.

Nomainiet disku ik pēc 6 mēnešiem

Lai iegūtu labākus rezultātus, iesakām

nomainīt disku ik pēc sešiem mēnešiem.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Piederumi

Rotējošs īpašas precizitātes disks

Tīrīšanas suka

Vienkārša lietošana

Bez vada

Rokturis: Ergonomisks

Mitra un sausa izmantošana

Akumulatora indikators: Akumulatora uzlāde,

Pilns akumulators, Tukšs akumulators

Strāvas padeve

Ātra uzlāde: 15 minūšu uzlādes laiks

Notiek uzlāde: 1,5 stundas uzlādes laiks

Uzlādējams

Lietošanas laiks: līdz 40 minūtēm

Funkcijas

Ātruma iestatījumi: 2 iestatījumi

Tehniskā specifikācija:

Disku skaits: 1

Serviss

2 gadu garantija
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