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Почистване

2 почистващи глави за четка,

торбичка

2 настройки за интензивност
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Чиста, мека и сияйна кожа
10 пъти по-добро почистване*

Philips VisaPure Essential предоставя нова технология за почистване на лицето, която ще

преобрази ежедневната грижа за кожата ви без усилие. Нежен начин да постигнете чиста,

мека и сияйна кожа.

Дълбоко нежно почистване

10 пъти по-добро почистване, което разкрива чиста и мека кожа

Уникална комбинация от въртене и вибрации

1-минутна програма (таймер) за цялото лице.

Нежна като ръцете ви

Две настройки за интензивност: нежно почистване и дълбоко почистване

Лесен за използване и вписване в режима ви за грижа за кожата

Philips VisaPure Essential може да се използва под душа

Поставката зарежда Philips VisaPure Essential, когато е свързана

Подобрява попиването на любимите ви продукти за грижа за кожата

Главите се почистват лесно с топла вода и сапун

Идеално проектирани за оптимална хигиена
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Акценти

10 пъти по-добро почистване

Philips VisaPure Essential предоставя нова технология,

която ще пренесе вашето ежедневно почистване на

кожата на друго ниво без усилие. Нежен начин да

постигнете чиста, мека и сияйна кожна.

Технология DualMotion

Четката се върти и вибрира. Вертикалното пулсиращо

движение нежно раздробява повърхностните

нечистотии, включително замърсявания, мъртви

клетки и остатъци от грим. Въртящото се движение

почиства замърсяванията, оставяйки кожата по-

дълбоко почистена. Координираните движения на

косъмчетата ви дават цялостно и приятно

почистване.

Интелигентен таймер за зона на лицето

Лицето може да се раздели на различни зони.

Интелигентният таймер за зона на лицето ви

съобщава чрез кратка пауза, когато е време да

преминете към следващата. Уредът спира

автоматично след програма за цяло лице. Програмата

за почистване трае 1 минута.

2 настройки за интензивност

С всяка глава за четка, която използвате, можете да

избирате между две настройки за интензивност въз

основа на личните си предпочитания. Настройка 1,

ако искате нежна и мека процедура, и Настройка 2,

ако предпочитате по-интензивна процедура.

Водоустойчива

Philips VisaPure Essential е водоустойчива и може

лесно да се използва под душа.

Стойка за зареждане, 30 мин употреба

Поставката елегантно допълва емблематичния дизайн

на Philips VisaPure Essential. Тя държи четката,

заемайки по-малко място и позволявайки на въздуха

да подсуши използваната четка по естествен начин.

Когато е свързана, тя зарежда устройството напълно

за 6 часа.

Подобрява абсорбирането на кремовете

Почистването с VisaPure Essential означава, че

премахвате повече остатъци от грим, потъмнели и

мъртви клетки на кожата. Благодарение на дълбокия

почистващ ефект любимите ви продукти за грижа за

кожата, като например кремове, серуми и есенции,

попиват по-добре в кожата.

Лесни за почистване глави

Главите се почистват лесно. Просто ги измийте под

чешмата с топла вода и сапун.

Проектирани за оптимална хигиена

Коприненомекият материал на косъмчетата на всички

наши глави за четки VisaPure е специално подбран

деликатен найлон. Това спомага за изключително

лесното почистване на главите за четки и запазването

им свежи.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Предимства

Почистване на кожата: 10 пъти по-ефективно от

почистване с ръце*

Попиване: Подобрява абсорбирането на продуктите

ви за грижа за кожата

Микроциркулация: Подобрява микроциркулацията за

по-сияйна кожа

Технически данни

Еднопосочно въртене

DualMotion

Лесна употреба

Водоустойчива: Може да се използва под душа

Светодиодни индикатори: Настройки на

интензивността, нисък заряд на батерията

Индикатор за батерията: Иконата показва

Индикатор за батерията: Иконата показва

състоянието на батерията

Таймер: Таймер за зона на кожата за 3 зони

2 настройки за скорост: Нежно и дълбоко

почистване

Безжични: до 30 почиствания без зареждане

Стойка:

Стойка за зареждане и съхранение

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Зони на третиране

Лице и шия: Бузи, Гърди, Брадичка, Предна част на

главата, Шия, Нос

Включени в комплекта

Калъф за пътуване

Глави за четка: Глава за четка за нормална кожа, Глава

за четка за чувствителна кожа

Упътване за употреба: Ръководство за бърз старт,

Ръковод. за потребителя

Стойка:

Стойка за зареждане и съхранение

Адаптер за електрозахранване: 100 – 240 V адаптер

Захранване

Време за зареждане: 6 часа

Система за захранване: Акумулаторна батерия

Време за работа: 30 използвания по 1 минута

Напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* 10 пъти по-ефективна от почистването с ръце, но също толкова

нежна. В сравнение с ръчно премахване на грим.
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