
 

Elektrisk fotfil

Pedi Advanced

 
Effektiv mot torr hud och
förhårdnader

Går att använda även i duschen

Fotfilen är sladdlös och
laddningsbar

Slipad kant för enkel åtkomst

 

BCR430/00

Lena, mjuka fötter från häl till tå
Precisionsskiva för exakt användning

Ta hand om dina fötter med Philips Advanced elektriska fotfil! Regelbunden

fotvård med elektrisk fotfil tar bort förhårdnader och gör dina lena och sköna! Den

roterande skivan har slipade kanter vilket gör att du lättare kommer åt vid små

områden. Fotvård kan inte bli enklare!

Enkel användning

Roterande skiva med slipad kant

Ergonomisk design på handtaget

Går att använda både i och utanför duschen

Den elektriska fotfilen är laddningsbar

Vacker hud

Skonsam borttagning av förhårdnader och torr hud

Noggranna resultat

Välj hastighet efter dina behov

Byt ut skivan var sjätte månad för bästa resultat



Elektrisk fotfil BCR430/00

Funktioner

Roterande skiva med slipad kant

Med hjälp av den roterande skivan med slipad

kant får du enkelt och skonsamt få bort

förhårdnader på både större och mindre

områden på foten.

Skonsam borttagning av förhårdnader och

torr hud

Den naturliga mineralen korund är ingjuten i

fotfilens skiva. Korund hör till de mest

beständiga ämnen man känner till, och är

både hållbart, effektiv på förhårdnader och

skonsam mot fötterna.

Prisbelönt handtag

Prisbelönad ergonomisk design som gör att du

enkelt kommer åt hälen och tårna.

Våt och torr

Philips elektriska fotfil går att använda i vått

och torrt, så använd i duschen eller badet utan

problem!

Den elektriska fotfilen är laddningsbar

Philips Pedi Advanced är uppladdningsbar, så

du behöver inte krångla med att byta ut

batterier. Du kan ladda batteriet helt på 1,5

timme för att få 40 minuters behandlingstid. Du

kan också snabbladda enheten i 10 minuter för

en fullständig fotbehandling!

2 hastighetsinställningar

Välj hastighet 1 för extra effektiv borttagning av

förhårdnader. Välj hastighet 2 för skonsam

borttagning av förhårdnader.

Byt ut skivan var sjätte månad

För bästa resultat rekommenderar vi att du

byter ut skivan var sjätte månad.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillbehör

Roterande precisionsskiva

Rengöringsborste

Lättanvänd

Trådlös

Handtag: Ergonomisk

Våt och torr användning

Batteriindikator: Batteriet laddas, Fulladdat

batteri, Svagt batteri

Effekt

Snabbladdning: 15 minuters laddningstid

Laddning: 1,5 timmes laddningstid

Laddningsbar

Användningstid: upp till 40 minuter

Funktioner

Hastighetsinställningar: 2 inställningar

Tekniska specifikationer

Antal skivor: 1

Service

2 års garanti
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