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Technologie DualMotion

Čištění

2 hlavice čisticího kartáčku,
pouzdro

2 nastavení intenzity

 

SC5275/10

Čistá, hebká a zářivá pokožka
10x lepší čištění *

Přístroj Philips VisaPure Essential přináší novou technologii čištění obličeje, která

povýší každodenní péči o obličej na novou úroveň, aniž byste se museli namáhat.

Pohodlný způsob, jak mít pokožku čistou, hladkou a zářivou.

Jemné čištění do hloubky

10x lepší čištění odhalí čistou a hebkou pokožku

Jedinečná kombinace rotace a vibrace

Program na 1 minutu (časovač) na vyčištění celého obličeje.

Tak jemný jako vaše ruce

Dvě nastavení intenzity: jemné čištění a hloubkové čištění

Snadné použití a integrace do každodenní péče o pokožku

Přístroj Philips VisaPure Essential můžete používat během sprchování

Nabíjecí stojan přístroj Philips VisaPure Essential nabíjí, když je zapojen do sítě

Zvyšuje absorpci vašich oblíbených výrobků určených pro péči o pokožku

Hlavy se snadno čistí teplou vodou a mýdlem

Dokonale navrženo pro optimální hygienu
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Přednosti

10x lepší čištění

Přístroj Philips VisaPure Essential přináší

novou technologii: povýší každodenní čištění

obličeje na novou úroveň, aniž byste se museli

namáhat. Pohodlný způsob, jak mít pokožku

čistou, hladkou a zářivou.

Technologie DualMotion

Kartáč rotuje a vibruje. Vertikální pulzující

pohyb jemně odbourává povrchové nečistoty,

včetně špíny, odumřelých kožních buněk a

zbytků make-upu. Rotační pohyb nečistoty

zase odstraní a pokožku důkladně vyčistí. Díky

koordinovanému pohybu štětin je čištění nejen

důkladné, ale také nanejvýš příjemné.

Inteligentní časovač pro zóny pokožky

Obličej lze rozdělit na různé zóny. Inteligentní

časovač na zóny pokožky vám dá krátkým

přerušením najevo, že je čas přejít k další zóně

pokožky. Po skončení programu na vyčištěné

celého obličeje se přístroj automaticky vypne.

Program čištění trvá 1 minutu.

2 nastavení intenzity

U každé kartáčkové hlavice, kterou použijete,

lze zvolit dvě nastavení intenzity podle

osobních preferencí. Pokud chcete jemné a

šetrné ošetření, vyberte nastavení 1.

S nastavením 2 zvolíte ošetření intenzivnější.

Voděodolný

Přístroj Philips VisaPure Essential je

vodotěsný, a lze jej proto snadno používat při

sprchování.

Nabíjecí stojan 30 minut používání

Stojan je elegantním doplňkem ikonického

designu přístroje Philips VisaPure Essential.

Ten drží kartáček, zabírá méně místa a použitý

kartáček přirozeně schne na vzduchu. Při

zapojení do sítě bude přístroj plně nabitý za

6 hodin.

Zlepšuje vstřebávání krémů

Při čištění přístrojem VisaPure odstraníte více

zbytků make-upu i odumřelých buněk pokožky

a její ochablost. Díky efektu hloubkového

čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť,

jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky

lépe vstřebají.

Hlavy se snadným čištěním

Hlavy se snadno čistí. Jednoduše je očistíte ve

dřezu teplou vodou a mýdlem.

Navrženo pro optimální hygienu

Hedvábně měkký materiál štětin všech našich

kartáčkových hlav VisaPure je speciálně

vybraný, jemný nylon. To pomáhá zajistit

mimořádně snadné čištění kartáčkových hlav a

zachování svěžesti.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Výhody

Čištění pleti: 10x efektivnější než ruční čištění*

Absorpce: Zlepšuje absorpci pleťového krému

Mikrocirkulace: Zlepšuje mikrocirkulaci, a

dodává tak vaší pleti lesk

Technické údaje

Jednosměrná rotace: Ano

DualMotion: Ano

Snadné použití

Voděodolný: Lze použít ve sprše

Kontrolky LED: Nastavení intenzity, nízká

úroveň nabití baterie

Indikátor baterie: Ikona udává životnost baterie

Časovač: Časovač pro 3 zóny pokožky

2 nastavení rychlosti: Jemné a hloubkové

čištění

Bezdrátová: Až 30 použití bez nabíjení

Podstavec: Nabíjecí a úložný podstavec

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Oblasti aplikace

Obličej a krk: Tváře, Dekolt, Brada, Čelo, Krk,

Nos

Balení obsahuje

Cestovní pouzdro: Ano

Kartáčkové hlavice: Kartáčková hlavice pro

normální pokožku, Náhradní kartáčková hlavice

pro citlivou pokožku

Návod k použití: Stručný návod k rychlému

použití, Uživatelská příručka

Podstavec: Nabíjecí a úložný podstavec

Adaptér napájení: 100–240V adaptér

Spotřeba

Doba nabíjení: 6 hodin

Napájení: Nabíjecí baterie

Provozní doba: 30 použití na 1 minutu

Napětí: 100-240 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* 10x účinnější než ruční čištění, ale stejně šetrné.

V porovnání s ručním odstraněním make-upu.
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