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Diepe, zachte reiniging
voor een zachte en stralende huid

De Philips VisaPure Men met unieke DualMotion-technologie verbetert uw

dagelijkse huidreiniging. In combinatie met uw reinigingsschuim of -gel reinigt de

borstel uw huid op efficiënte wijze, voor een schone, zachte en stralende huid.

Effectiever dan reiniging met de hand

DualMotion-technologie: vibrerende en roterende borstel

Zeer zacht voor uw huid

Zachte of diepe reiniging, afhankelijk van de behoefte van uw huid

Past in uw dagelijkse routine

Verzacht de huid en het haar voor een comfortabele scheerbeurt

Oplader laadt de VisaPure Men in 6 uur volledig op

Snoerloos gebruik voor maximaal 30 reinigingsbeurten

Philips VisaPure Men kan in de douche worden gebruikt

Gebruik in combinatie met uw favoriete reinigingsgel of -schuim

Afgestemd op uw specifieke huidbehoeften

Inclusief normale borstels en scrubborstels

Voor Philips VisaPure Men is een reeks aan opzetborstels verkrijgbaar
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Kenmerken

DualMotion-technologie

De borstel roteert en vibreert. De verticale

pulserende beweging maakt onzuiverheden

zoals stof en dode huidcellen zachtjes los. De

roterende beweging veegt de onzuiverheden

weg en reinigt de huid diep. De

gecoördineerde bewegingen van de

borstelharen zorgen voor een grondige en

aangename reiniging.

2 snelheidsstanden

Philips VisaPure Men heeft twee verschillende

standen: Zachte reiniging, voor een milde,

zachte reiniging, en Diepe reiniging, voor een

aangename en intensievere reiniging.

Comfortabele scheerbeurt

Philips VisaPure Men verzacht de huid en het

haar voor een comfortabele scheerbeurt.

Met 2 borstels

Philips VisaPure Men wordt geleverd met twee

borstels: -Opzetborstel voor de normale huid,

voor normale huidtypen, met zijdezachte

borstelharen voor dagelijks gebruik. -

Scrubopzetborstel voor alle huidtypen,

verwijdert grondig alle doffe en dode

huidcellen en geeft uw huid een frisse en

schone start.

Diverse borstels verkrijgbaar

Er zijn verschillende soorten opzetborstels

verkrijgbaar die aansluiten bij uw huidtype en

wensen.

Oplader

Voor eenvoudig opbergen en natuurlijk drogen

aan de lucht. De oplader laadt de Philips

VisaPure Men volledig op in 6 uur.

Oplaadbaar

Wanneer de Philips VisaPure Men volledig is

opgeladen, gaat deze maximaal 30

reinigingsbeurten mee. Dat zijn 15 dagen bij

tweemaal daags gebruik.

Waterdicht

Philips VisaPure Men is waterbestendig en kan

eenvoudig in de douche worden gebruikt en

onder de kraan worden schoongemaakt.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



VisaPure Men MS5075/16

Specificaties

Voordelen

Absorptie: Betere opname van

huidverzorgingsproducten

Grondige reiniging van de huid: DualMotion-

technologie

Scrubben: Dode huidcellen worden verwijderd

Mild: Net zo zacht als reiniging met de hand

Verbetert de microcirculatie: Voor een

gezonde uitstraling

Gebruiksgemak

2 snelheidsstanden: Milde, diepe reiniging

Batterij-indicator: Geeft de levensduur van de

batterij weer

Draadloos: Tot 30 keer gebruiken zonder op te

laden

Handvat: Ergonomische antisliphandgreep

Standaard: Oplaad- en opslagstandaard

Timer: Programma van 1 minuut

Waterdicht: Kan onder de douche worden

gebruikt

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: Opzetborstel voor de normale

huid, Opzetborstel voor scrubben

Instructies voor gebruik: Snelstartgids,

gebruiksaanwijzing

Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Standaard: Oplaad- en opslagstandaard

Vermogen

Oplaadtijd: 6 uur

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Gebruikstijd: 30 gebruiken van 1 minuut

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: Niet goed, geld terug (30 dagen)

Garantie: 2 jaar beperkte garantie
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