
IPL-hårfjerningsenhed

• Til brug på kroppen og i ansigtet
• 16 minutter for at behandle underbenene
• >200.000 lysimpulser
• Kompakt design med ledning

BRI861/00

Nem, langvarig hårreduktion
 
Philips Lumea Essential gør underværker for at forhindre ny hårvækst på kroppen og i ansigtet. Skånsomme lysimpulser holder

huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

Fordele

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi
• Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
• Nyd glat hud hver dag
• Problemfri og effektiv
• Velegnet til forskellige hår- og hudtyper
 
Sikker og effektiv på ansigt og krop
• Sikker og effektiv selv på følsomme steder
• Hudfarvesensor

• 5 justerbare lysenergi-indstillinger
• 25 % hurtigere, kortere behandlingstid*
• Skånsom behandling
 
Maksimal frihed, minimalt besvær
• Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse
• Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter
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Funktioner

IPL-teknologi

Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi kaldet IPL (Intense
Pulsed Light), som stammer fra teknologien, der anvendes i professionelle
skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi til effektiv brug inden
for dit eget hjems sikre og komfortable rammer. Philips arbejdet tæt sammen
med hudeksperter for at udvikle denne teknologi. I mere end 10 år har Philips
foretaget omfattende forbrugerundersøgelser vedrørende IPL-teknologi med
mere end 2000 kvinder.

Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea anvender skånsomme lysimpulser mod hårroden. Som følge
heraf reduceres mængden af hår, der vokser på kroppen, gradvist. Ved
gentagne behandlinger bliver din hud smukt fri for hår og blød at røre ved.

Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire
behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår.
Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter
behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst. - Forstør
dette billede ved at klikke på billedet i billedgalleriet øverst på siden

Velegnede hår- og hudtyper

Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst.
Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE effektivt på
rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Dette produkt egner sig heller IKKE til mørk
hud.

Anvendelsesområder

Du kan trygt bruge den til hårfjerning i ansigtet (overlæbe, hage) og fra
forskellige kropszoner som ben, armhuler, bikiniområde, mave og arme.

Hudfarvesensor

For at yde ekstra sikkerhed måler den integrerede hudfarvesensor den
behandlede huds farve ved begyndelsen af hver behandling og af og til under
behandlingen. Hvis den registrerer en hudfarve, som er for mørk for dette
produkt, hører den automatisk op med at udsende impulser.

5 lysenergiindstillinger

Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-indstillinger, der sikrer nænsom, men
effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling
er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

25 % hurtigere*

Større vindue med optimeret design giver hurtigere behandling og større
synlighed*

Skånsom behandling

Skånsom mod din hud.

Slide and Flash-tilstand

Den primære anvendelsestilstand gør det muligt med glidende bevægelser. Det
er mere bekvemt og gør anvendelsen mere flydende.
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Ingen udskiftelige dele

Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal
hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Anvendelsesområder
Områder af kroppen Arme

Ben
Mave
Bikinilinje
Armhuler

Ansigtsområder Hage
Bakkenbarter
Overlæbe

Programtilstand
Slide and Flash For nem bevægelseanvendelse
Ledningsbaseret/
ledningsfri brug

Med ledning

Stamp and Flash Til behandling på ujævne områder

Anvendelsestid
Armhule 1,5 min.
Bikinilinje 1,5 min.
Ansigtsområder 2 min
Underben 8 min.

Medfølgende dele
Adapter 12V/550mA

400V / 60W
Brugervejledning Brugervejledning

Strøm
Spænding 100-240 V

Sikkerhed og justerbare indstillinger
Integreret UV-filter Beskytter huden mod UV-lys
5 lysenergiindstil-
linger

Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikker-
hedssystem

Undgå utilsigtede blink

Hudfarvesensor Registrerer din hudfarve

Service
Garanti 2 års global reklamationsret

Tekniske specifikationer
Højeffektivt lys Giver > 200.000 blink

Emballagens mål
Højde 17,50 cm
Bredde 24,00 cm
Dybde 6,90 cm
Nettovægt 0,54 kg
Bruttovægt 0,73 kg
EAN 08710103761631
Antal medfølgende
produkter
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Oprindelsesland SI
Harmoniseret
systemkode

854370

Yderemballage
Længde 24,90 cm
Bredde 14,70 cm
Højde 19,00 cm
Bruttovægt 1,57 kg
EAN 18710103761638
Antal forbrugerem-
ballager
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Lumea Essential

* I forhold til SC1981, SC1982, SC1983 og SC1984
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