
 

Pilă electrică pentru
picioare

Pedi Advanced

 
Cu margine de mare precizie

Disc rotativ

Umed şi uscat

Fără fir şi reîncărcabilă

 

BCR430/00 Picioare complet catifelate
Cu disc pentru ultra-precizie

Philips Pedi Advanced îţi oferă picioare catifelate de la călcâi până la degete.

Discul rotativ unic şi designul mânerului permit îndepărtarea precisă, delicată şi

fără efort a pielii îngroşate, de la călcâi până la degete.

Utilizare facilă şi fără efort

Disc unic rotativ pentru picioare catifelate pe toată suprafaţa

Design premiat al mânerului

Pentru utilizarea umedă şi uscată

Reîncărcabil

Piele frumoasă

Tratament delicat cu pielea

Rezultate eficiente

Alege viteza potrivită pentru nevoile tale

Pentru rezultate optime, înlocuieşte discul la fiecare şase luni



Pilă electrică pentru picioare BCR430/00

Repere

Disc rotativ unic

Discul rotativ unic cu margine de mare precizie

îţi oferă picioare fine de la călcâi până la

degete. Discul rotativ şi marginea de precizie

îţi permit să îndepărtezi pielea îngroşată într-

un mod precis, fără efort şi cu blândeţe, atât

pentru zonele mari, cât şi pentru zonele mai

mici.

Tratament delicat cu pielea

Tratament delicat cu pielea datorită

corindonului natural infuzat pe disc.

Design premiat al mânerului

Concept ergonomic premiat care îţi permite să

ajungi cu uşurinţă la călcâi şi degete.

Umed şi uscat

Pentru utilizare uscată şi umedă.

Reîncărcabilă

Philips Pedi Advanced este reîncărcabilă, deci

nu trebuie să te preocupi de înlocuirea

bateriilor. Poţi reîncărca bateria complet în 1,5

ore, ceea ce îţi oferă 40 de minute de

tratament. Poţi folosi totodată opţiunea de

încărcare rapidă, prin care poţi încărca aparatul

în 10 minute pentru un tratament complet al

picioarelor!

Setări pentru 2 viteze

Viteza 1 pentru îndepărtarea bătăturilor în mod

eficient. Viteza 2 pentru îndepărtare lor în mod

delicat.

Înlocuieşte discul o dată la 6 luni

Pentru rezultate optime, recomandăm

înlocuirea discului la fiecare şase luni.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.



Pilă electrică pentru picioare BCR430/00

Specificaţii

Accesorii

Disc rotativ de precizie

Perie de curăţat

Uşor de utilizat

Fără fir

Mâner: Ergonomic

Utilizare umedă şi uscată

Indicator baterie: Încărcare baterie, Baterie

încărcată, Baterie descărcată

Alimentare

Încărcare rapidă: Timp de încărcare de 15

minute

Încărcare: 1,5 ore timp de încărcare

Reîncărcabilă

Timp de utilizare: până la 40 de minute

Caracteristici

Setări de viteză: 2 setări

Specificaţii tehnice

Număr de discuri: 1

Service

2 ani garanţie
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