
 

Elektrische voetvijl

Pedi Advanced

 
Met ultraprecisierand

Draaiende schijf

Nat en droog

Snoerloos en oplaadbaar

 

BCR430/00 Gladde voeten van hiel tot tenen
Met ultraprecisieschijf

De Philips Pedi Advanced maakt uw voeten van hiel tot teen zacht. Met de unieke

draaiende schijf en het handgreepdesign verwijdert u moeiteloos, nauwkeurig en

op zachte wijze eelt van de hele voet.

Eenvoudig en moeiteloos gebruik

Unieke draaiende schijf voor gladde voeten van hiel tot tenen

Bekroond handgreepdesign

Voor nat en droog gebruik. Ook onder de douche te gebruiken

Oplaadbaar

Mooie huid

Zachte behandeling voor uw huid

Grondige resultaten

Pas de snelheid aan uw behoeften aan

Vervang iedere zes maanden de schijf voor optimale resultaten



Elektrische voetvijl BCR430/00

Kenmerken

Unieke draaiende schijf

Het unieke draaiende epileerschijfje met

precisierand geeft u zachte voeten van hiel tot

teen. Het draaiende epileerschijfje en de

precisierand verwijderen nauwkeurig en

moeiteloos eelt op een zachte manier voor

grote en kleinere gebieden.

Zachte behandeling voor uw huid

Zachte behandeling voor uw huid dankzij het

natuurlijke mineralen korund dat in de schijf is

verwerkt.

Bekroond handgreepdesign

Bekroond ergonomisch ontwerp waarmee u

gemakkelijk bij uw hielen en tenen komt.

Nat en droog

Voor nat en droog gebruik.

Oplaadbaar

Philips Pedi Advanced is oplaadbaar zodat u

geen batterijen hoeft te vervangen. De batterij

laadt volledig op in 1,5 uur waarna u 40

minuten behandeltijd heeft. U kunt ook de

snellaad-optie gebruiken waarmee u het

apparaat in 10 minuten kunt opladen voor een

volledige behandeling van uw voeten!

2 snelheidsstanden

Snelheidsstand 1 voor extra effectieve

eeltverwijdering. Snelheidsstand 2 voor zachte

eeltverwijdering.

Vervang de schijf elke 6 maanden

Voor optimale resultaten raden we u aan de

schijf iedere zes maanden te vervangen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



Elektrische voetvijl BCR430/00

Specificaties

Accessoires

Draaiende precisieschijf

Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak

Draadloos

Handvat: Ergonomisch

Nat en droog te gebruiken

Batterij-indicator: Batterij laadt op, Batterij

vol, Batterij bijna leeg

Vermogen

Snel opladen: Oplaadtijd van 15 minuten

Opladen: Oplaadtijd van 1,5 uur

Oplaadbaar

Gebruikstijd: tot 40 minuten

Kenmerken

Snelheidsstanden: 2 instellingen

Technische specificaties

Aantal schijfjes: 1

Service

2 jaar garantie
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