
 

Elektrisk fotfil

Pedi Advanced

 
Effektiv mot tørr hud og
hudfortykkelse

Kan også brukes i dusjen

Ledningsløs og oppladbar fotfil

Rund kant for enkel tilgang

 

BCR430/00

Glatte, myke føtter fra hæl til tå
Presisjonsskive for presist bruk

Ta vare på dine føtter med Philips Advanced elektrisk fotfil! Regelbundet fotpleie

med elektrisk fotfil fjerner fortykkelser og gjør dine føtter glatte og fine! Den

roterende skiven har runde kanter som gjør det lettere å komme til ved mindre

områder. Fotpleien kan ikke bli enklere!

Enkel å bruke

Roterende skive med rund kant

Prisbelønt håndtaksdesign

Kan brukes både våt og tørr i og utenfor dusjen

Den elektriske fotfilen er oppladbar

Vakker hud

Skånsom fjerning av fortykkelser og tørr hud

Grundige resultater

Velg hastigheten som passer til ditt behov

Skiven bør byttes hver sjette måned for best mulig resultater



Elektrisk fotfil BCR430/00

Høydepunkter

Roterende skive med rund kant

Ved hjelp av den roterende skiven med rund

kant, får du enkelt og skånsomt bort

fortykkelser på både større og mindre områder

på foten.

Skånsom fjerning av fortykkelser og tørr hud

Det naturlige materialet korund er støpt inn i

fotfilens skive. Korund er et av de mest

resistente stoffene man vet om og er både

holdbart, effektivt mot fortykkelser og skånsom

for huden

Prisbelønt håndtaksdesign

Det prisbelønte ergonomiske designet gjør at

du enkelt når hælen og tærne.

Våt og tørr

For våt og tørr bruk.

Den elektriske fotfilen er oppladbar

Philips Pedi Advanced er oppladbar, slik at du

ikke trenger å tenke på å bytte batterier. Du kan

lade batteriet helt opp på én og en halv time.

Dette gir deg 40 minutters behandlingstid,

men du kan også bruke

hurtigladingsalternativet. Da kan du lade

enheten i ti minutter og få én hel behandling

av føttene.

To hastighetsinnstillinger

Hastighet 1 fjerner hard hud ekstra effektivt.

Hastighet 2 fjerner hard hud på en skånsom

måte.

Skift ut skiven hver 6. måned

Vi anbefaler at skiven byttes hver sjette måned

for best mulig resultater.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Elektrisk fotfil BCR430/00

Spesifikasjoner

Tilbehør

Roterende presisjonsskive

Rengjøringsbørste

Enkel i bruk

Trådløs

Håndtak: Ergonomisk

Våt og tørr bruk

Batteriindikator: Batterilading, Fullt batteri,

Lavt batterinivå

Drift

Rask lading: 15 minutters ladetid

Lading: 1,5 times ladetid

Oppladbar

Brukstid: opptil 40 minutter

Funksjoner

Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger

Tekniske spesifikasjoner

Antall pinsetter: 1

Service

To års garanti
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