
IPL – Szőrtelenítő készülék

• A testen és az arcon való használathoz
• 15 perc a lábszárak kezelésére
• >250 000 lámpavillanás
• Extra hosszú vezeték

SC1997/00

Láthatóan kevesebb szőrszál hosszú távon,
kíméletes módon
 
A Philips Lumea Advanced készülék segít megakadályozni a szőrszálak újranövekedését a testen és az arcon. Rendszeres

alkalmazás mellett a gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn nap mint nap élvezheti bőre simaságát.

Előnyök

Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően
• Biztonságos és hatékony működés otthona kényelmében
• Élvezze mindennap bőre simaságát!
• Egyszerűen hatékony
• Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt
 
Biztonságos, gyors és hatékony a test és az arc bőrén
• Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is
• Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
• Precíziós tartozék a biztonságos arckezelésért

• Beépített bőrtónus-érzékelő
• Gyengéd kezelés
 
Maximális szabadság, problémák nélkül
• Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
• „Slide and flash” mód a még kényelmesebb alkalmazhatóság

érdekében
• Öt állítható fényenergia-beállítás
 

Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Május 24)



Szolgáltatások

IPL technológia

A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló
fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt
technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy
Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A
Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki
ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül
átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

Élvezze mindennap bőre simaságát!

A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe. Ennek
következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt
kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálataink kimutatták, hogy alig négy egymást követő, két hetente
megismételt kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, érezhetően sima
bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen
ismételje meg a kezelést, amikor csak szükséges. A kezelések között eltelt idő
egyénenként változhat a szőrszálak típusától függően. – A kép nagyításához
kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke,
barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében
is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és
fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A termék szintén NEM alkalmas sötét
bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek

Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll és pajesz) és a test
szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

Gyors kezelés a lábakon

Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészeken, pl. lábakon végzett
gyors használat érdekében.

Még nagyobb biztonság az arcon

A további beépített fényszűrővel biztonságosan használható az arcszőrzeten: a
felső ajkon, az állon, az orcákon és egyéb érzékeny területeken.

Bőrtónus-érzékelő

A beépített bőrtónus-érzékelő minden kezelés elején – és kezelés közben is –
felméri a kezelt bőr színét. Ha olyan bőrtónust érzékel, ami túl sötét a
készülék használatához, akkor automatikusan leállítja az impulzusok
kibocsátását.

Gyengéd kezelés

Gyengéd a bőrhöz.
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Nincs szükség cserealkatrészekre

A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal
üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy
gélekre.

„Slide and flash” mód

A csúsztató mozgás (Slide & Flash mód) kényelmes és folyamatos használatot
tesz lehetővé.

Öt fényenergia-beállítás

A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított
a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelés. Megfelelően alkalmazva a Philips
Lumea IPL-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes
területeken is.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Műszaki adatok
Nagy teljesítményű
lámpa

> 250 000 villanást biztosít

Alkalmazási területek
Testterületek Kar

Láb
Has
Bikinivonal
Hónalj

Arc Áll
Pajesz
Felső ajak

Tartozékok
Precíziós tartozék (2
cm2)

Az arc biztonságos kezeléséhez

Testszőrtelenítő
tartozék (4 cm2)

A nyak alatti területeken való
használatra

Tartozékok
Használati útmutató Felhasználói kézikönyv
Tárolás Védőtok
adapter 24 V / 1500 mA
Tartozék Tisztítókendő

Energiaellátás
Feszültség 100–240 V
Vezetékes használat Igen

Biztonság és állítható beállítások
Beépített UV-szűrő Védelmet nyújt a bőr számára az UV-

sugaraktól
5 fényenergia-beál-
lítás

Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági
rendszer

Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő Érzékeli a bőrtónusát

Szerviz
Jótállás Kétéves globális garancia

Alkalmazási idő
Alsó lábszár 8 perc
Hónalj 1 perc
Bikinivonal 2 perc
Arc 2 perc

Alkalmazás módja
Slide and flash Kényelmesen alkalmazható
Vezetékes/vezeték
nélküli használat

Vezetékes

Stamp and flash A hajlatok kezeléséhez

Méret csomagolással együtt
Magasság 19,00 cm
Szélesség 26,60 cm
Mélység 12,00 cm
Nettó tömeg 0,84 kg
Bruttó tömeg 1,14 kg
EAN 08710103747024
Mellékelt termékek
száma
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Származási hely HU
Harmonizált rend-
szerkód

854370

Külső kartondoboz
Hosszúság 19,70 cm
Szélesség 24,80 cm
Magasság 28,00 cm
Bruttó tömeg 2,44 kg
EAN 18710103747021
Fogyasztói csomago-
lások száma
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