
 

Elektryczny pilnik
do stóp

Pedi Advanced

 
Z ultraprecyzyjną krawędzią

Obrotowy dysk

Na mokro i na sucho

Zasilanie akumulatorowe i
sieciowe

 

BCR430/00

Gładkie stopy — od pięt po palce
Z ultraprecyzyjnym dyskiem

Urządzenie Philips Pedi Advanced zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce.

Wyjątkowy obrotowy dysk i ergonomiczny uchwyt umożliwiają bezproblemowe,

dokładne i delikatne usuwanie zgrubień.

Użytkowanie bez wysiłku

Wyjątkowy obrotowy dysk zapewnia gładkie stopy — od pięt po palce

Nagradzany kształt uchwytu

Możliwość używania na sucho i na mokro, nawet pod prysznicem

Zasilanie akumulatorowe

Piękna skóra

Delikatna pielęgnacja skóry

Dokładne efekty

Wybierz odpowiednie ustawienie szybkości w zależności od potrzeb

Najlepsze rezultaty przy wymianie dysku co sześć miesięcy
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Zalety

Wyjątkowy obrotowy dysk

Wyjątkowy obrotowy dysk z ultraprecyzyjną

krawędzią zapewnia gładkie stopy — od pięt

po palce. Obrotowy dysk i precyzyjna krawędź

umożliwiają usuwanie zgrubień w dokładny,

bezproblemowy i delikatny sposób, zarówno z

większych, jak i z mniejszych obszarów.

Delikatna pielęgnacja skóry

Delikatna pielęgnacja skóry dzięki korundowi

użytemu w dysku.

Nagradzany kształt uchwytu

Nagradzany ergonomiczny kształt uchwytu

zapewnia łatwy dostęp do pięt i palców.

Na mokro i na sucho

Do użytku na mokro i na sucho.

Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Urządzenie Philips Pedi Advanced jest

wyposażone w zasilanie akumulatorowe,

dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany baterii.

Pełne ładowanie akumulatora trwa 1,5 godz. i

umożliwia wykonywanie zabiegów przez 40

min. Można również skorzystać z opcji

szybkiego, trwającego 10 min ładowania,

wystarczającego na wykonanie pełnego

zabiegu pielęgnacji stóp!

2 ustawienia prędkości

Prędkość 1 zapewnia wyjątkowo skuteczne

usuwanie zgrubień. Prędkość 2 umożliwia

delikatne usuwanie zgrubień.

Wymieniaj dysk co 6 miesięcy

W celu uzyskania najlepszych rezultatów

zalecamy wymianę dysku co sześć miesięcy.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Akcesoria

Precyzyjny dysk obrotowy

Szczoteczka do czyszczenia

Łatwość użytkowania

Sieć bezprzewodowa

Rączka: Ergonomiczny

Możliwość używania na mokro i na sucho

Wskaźnik akumulatora: Ładowanie

akumulatora, Akumulator w pełni naładowany,

Niski poziom naładowania akumulatora

Moc

Szybkie ładowanie: Czas ładowania: 15 min

Ładowanie: Czas ładowania: 1,5 godz.

Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas używania: do 40 minut

Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia

Dane techniczne

Liczba dysków: 1

Serwis

2 lata gwarancji
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