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Pedi Advanced

 
Su itin tiksliu kraštu

Besisukantis diskas

„Wet & Dry“

Belaidis ir įkraunamas

 

BCR430/00 Švelnios pėdos nuo kulnų iki pirštų galiukų

Su itin tiksliu disku

Su „Philips Pedi Advanced“ pėdos bus švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų.

Unikalus besisukantis diskas ir ypatingo dizaino rankena padės be pastangų,

tiksliai ir švelniai pašalinti nuospaudas nuo kulnų iki pirštų galiukų.

Lengvas naudojimas be pastangų

Unikalus besisukantis diskas, kad pėdos būtų švelnios nuo kulnų iki pirštų galiukų

Apdovanojimus laimintis rankenos dizainas

„Wet & Dry“ galima naudoti duše ir vonios kambaryje

Įkraunama

Graži oda

Švelni odos priežiūra

Nepriekaištingi rezultatai

Pasirinkite tinkamą greitį pagal savo poreikius

Siekdami geriausių rezultatų, keiskite diską kas šešis mėnesius



Elektrinis pėdų šveitiklis BCR430/00

Ypatybės

Unikalus besisukantis diskas

Naudojant unikalų besisukantį diską su itin

tiksliu kraštu, pėdos bus švelnios nuo kulnų iki

pirštų galiukų. Su besisukančiu disku ir

tikslioms procedūroms skirtu kraštu tiksliai,

lengvai ir švelniai pašalinsite nuospaudas tiek

dideliuose, tiek mažuose plotuose.

Švelni odos priežiūra

Švelni odos priežiūra su diske esančiu

natūraliu mineralu korundu.

Apdovanojimus laimintis rankenos dizainas

Apdovanojimus laimintis ergonomiškas

dizainas, kad lengvai pasiektumėte kulnus ir

pirštų galiukus.

„Wet & Dry“

Drėgnam ir sausam skutimui.

Pakartotinai įkraunama

„Philips Pedi Advanced“ yra įkraunamas, todėl

nereikia vargintis keičiant baterijas.

Akumuliatorių visiškai įkrausite per 1,5 val. ir jis

veiks 40 min. Taip pat galite naudoti greitojo

įkrovimo parinktį ir įkrauti prietaisą per 10 min.

vienai pilnai pėdų priežiūros procedūrai!

2 greičio nustatymai

1 greitis skirtas itin veiksmingam nuospaudų

šalinimui. 2 greitis skirtas švelniam nuospaudų

šalinimui.

Keiskite diską kas 6 mėnesius

Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame

keisti diską kas šešis mėnesius.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Priedai

Besisukantis tikslus diskas

Valymo šepetys

Lengva naudoti

Belaidė

Rankenėlė: Ergonomiškas

Drėgnas ir sausas naudojimas

Akumuliatoriaus indikatoriaus:

Akumuliatoriaus įkrovimas, Baterija įkrauta,

Senka baterija

Maitinimas

Greitas įkrovimas: 15 min. įkrovimo laikas

Įkrovimas: 1,5 val. įkrovimo laikas

Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas: iki 40 minučių

Savybės

Greičio nustatymai: 2 nustatymai

Techniniai duomenys

Diskų skaičius: 1

Techninė priežiūra

2 metų garantija
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