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Limpeza

1 escova de limpeza

1 nível de intensidade

 

SC5265/12

Pele limpa, macia e radiante
Limpeza 10 vezes melhor *

O VisaPure Essential da Philips está equipado com uma nova tecnologia de

limpeza de rosto que transportará a sua rotina de cuidados diários da pele para o

próximo nível, sem esforços. Uma forma cómoda para deixar a sua pele limpa,

macia e radiante.

Limpeza suave e profunda

Limpeza 10 vezes melhor para revelar uma pele limpa e macia

Combinação única de rotação e vibração

Programa de 1 minuto (temporizador) para todo o rosto.

Fácil de utilizar e integrar na sua rotina de cuidados da pele

O VisaPure Essential da Philips pode ser utilizado no chuveiro

O suporte carrega o VisaPure Essential da Philips quando este está ligado

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

As cabeças são fáceis de limpar com água quente e sabão

Tão delicado como as suas mãos

Uma regulação de intensidade: limpeza suave
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Destaques

limpeza 10x melhor

O VisaPure Essential da Philips está equipado

com uma nova tecnologia que transportará a

sua rotina de limpeza diária para o próximo

nível sem esforços extra. Uma forma suave para

deixar a sua pele limpa, suave e radiante.

Tecnologia DualMotion

A escova roda e vibra. O movimento vibratório

vertical liberta suavemente as impurezas à

superfície, incluindo sujidade, células mortas

da pele e resíduos de maquilhagem. O

movimento rotativo elimina as impurezas,

deixando a pele limpa em maior profundidade.

Os movimentos coordenados das cerdas

proporcionam-lhe uma experiência de limpeza

cuidada e confortável.

Temporizador inteligente para zonas da pele

O rosto pode ser dividido em diferentes zonas.

O temporizador inteligente para zonas da pele

avisa-o através de uma pausa curta quando

deve avançar para a próxima zona de pele. O

dispositivo pára automaticamente após um

programa completo para o rosto. O programa

de limpeza dura 1 min.

À prova de água

O VisaPure Essential da Philips é à prova de

água e pode ser facilmente utilizado no

chuveiro.

Suporte de carregamento para autonomia de

30 min.

O suporte complementa de forma elegante o

design do VisaPure Essential da Philips. Este

segura a escova, ocupando menos espaço e

permitindo que o ar seque naturalmente a

escova utilizada. Quando ligado, carrega

completamente o dispositivo em 6 horas.

1 nível de intensidade

O nível de intensidade para limpeza suave

pode ser utilizado com qualquer escova de

limpeza.

Aumenta a absorção de cremes

A limpeza com o VisaPure Essential remove

eficazmente resíduos de maquilhagem e

células mortas e baças da pele. Graças ao

efeito de limpeza profunda, melhora a

absorção dos seus produtos favoritos de

cuidados da pele, como cremes, séruns ou

essências.

Cabeças fáceis de limpar

As cabeças são fáceis de limpar. Basta lavá-

las à mão com água morna e sabão.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Especificações técnicas

DualMotion

Rotação numa direcção

Vantagens

Limpeza da pele: 10X mais eficiente do que a

limpeza com as mãos*

Absorção: Melhora a absorção do seu produto

de cuidado da pele

Microcirculação: Melhora a microcirculação

para uma pele mais radiante

Fácil de utilizar

Indicador de bateria: Ícone indica a carga da

bateria

Temporizador: Temporizador de zonas da pele

para 3 áreas

À prova de água: Pode ser utilizado no duche

Indicadores LED: Regulação de intensidade,

bateria fraca

Sem fios: até 30 utilizações sem carregar

Suporte: Suporte de carga e arrumação

Pega: Design ergonómico esguio

1 Regulação de velocidade: Limpeza profunda

Zonas de aplicação

Rosto e pescoço: Bochechas, Peito, Queixo,

Testa, Pescoço, Nariz

Itens incluídos

Cabeças de escova: Cabeça de escova para

pele normal

Instruções de utilização: Manual de início

rápido, Manual do utilizador

Suporte: Suporte de carga e arrumação

Adaptador de corrente: Transformador de 100

- 240 V

Potência

Tempo de carga: 6 horas

Alimentação: Bateria recarregável

Tempo de utilização: 30 utilizações, cada uma

com 1 minuto

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos, mas

igualmente suave. Em comparação com a remoção de

maquilhagem efectuada com as mãos.
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