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Čistá, jemná a žiarivá pokožka
10x účinnejšie čistenie *

Zariadenie Philips VisaPure Essential prináša novú technológiu čistenia tváre

umožňujúcu kvalitnejšiu každodennú starostlivosť o pleť bez väčšej námahy.

Dosiahnite čistú, jemnú a žiarivú pokožku.

Hĺbkové, jemné čistenie

10-krát účinnejšie čistenie pre čistú a jemnú pokožku

Jedinečná kombinácia rotácie a vibrácií

1-minútový program (časovača) pre celú tvár.

Šetrné ako vaše ruky

Dve nastavenia intenzity: jemné čistenie a hĺbkové čistenie

Jednoduché používanie pri starostlivosti o pokožku

Zariadenie Philips VisaPure Essential môžete používať aj v sprche

Po vložení do stojana sa zariadenie Philips VisaPure Essential nabíja

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Nástavce ľahko vyčistíte teplou vodou a čistiacim prostriedkom

Dokonale navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny
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Hlavné prvky

10-krát účinnejšie čistenie

Čistiaca kefka na tvár Philips VisaPure

Essential prináša novú technológiu, vďaka

ktorej bude čistenie vašej pleti dokonalejšie

a oveľa jednoduchšie. Dosiahnite čistú, jemnú

a žiarivú pokožku.

Technológia DualMotion

Kefka rotuje aj vibruje. Vertikálny pulzujúci

pohyb jemne narúša povrchové nedokonalosti,

vrátane nečistôt, odumretých buniek kože

a zvyškov mejkapu. Rotujúci pohyb zotrie

nedokonalosti a pokožku vyčistí do väčšej

hĺbky. Koordinované pohyby štetín tak

umožňujú dosiahnuť skutočne dôkladné

a zároveň pohodlné čistenie.

Inteligentný časovač pre zóny pokožky

Pokožku možno rozdeliť na jednotlivé zóny.

Inteligentný časovač pre zóny pokožky vám

krátkym pozastavením dá vedieť, kedy prejsť

na ďalšiu zónu pokožky. Zariadenie sa po

dokončení programu pre celú tvár automaticky

zastaví. Tento čistiaci program trvá 1 minútu.

2 nastavenia intenzity

Pri použití jednotlivých kefkových nástavcov

môžete podľa vlastných preferencií nastaviť dve

rôzne intenzity. Ak chcete dosiahnuť jemné

a šetrené čistenie, vyberte nastavenie č. 1. Na

intenzívnejšie čistenie použite nastavenie č. 2.

Vodotesný

Zariadenie Philips VisaPure Essential je

vodotesné a ľahko použiteľné v sprche.

Stojan na nabíjanie, 30 minút používania

Stojan elegantne dopĺňa osobitý dizajn

zariadenia Philips VisaPure Essential. Slúži na

odloženie kefky, ktorá tak zaberá menej

miesta, a umožňuje, aby sa prirodzene

vysušila vzduchom. Po pripojení stojan úplne

nabije zariadenie za 6 hodín.

Zlepší vstrebávanie krému

Čistenie so zariadením VisaPure Essential

znamená odstránenie väčšieho množstva

zvyškov mejkapu a odumretých kožných

buniek a oživenie pokožky. Vďaka efektu

hĺbkového čistenia sa budú vaše obľúbené

produkty na starostlivosť o pokožku, ako krémy,

séra a esencie, do pokožky lepšie vstrebávať.

Ľahké čistenie nástavcov

Nástavce sa ľahko čistia. Jednoducho ich

vyčistite pomocou teplej vody a čistiaceho

prostriedku.

Navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny

Hodvábne jemný materiál štetín všetkých

našich kefkových nadstavcov VisaPure je

špeciálne vyberaný jemný nylon. Tento

materiál prispieva k úplne jednoduchému

čisteniu kefkových nadstavcov a udržaniu ich

sviežosti.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výhody

Čistenie pleti: 10-krát účinnejšie ako ručné

čistenie*

Absorpcia: Zlepšuje absorpciu vami

používaných produktov na starostlivosť o

pokožku

Mikrocirkulácia: Zlepšuje mikrocirkuláciu pre

žiarivejšiu pokožku

Technické špecifikácie

Jednosmerná rotácia

DualMotion

Jednoduché používanie

Vodotesný: Vhodné aj na použitie v sprche

Indikátory LED: Nastavenie intenzity, nabitie

batérie

Ukazovateľ stavu batérie: Ikona ukazuje stav

batérie

Časovač: Časovač pre 3 zóny pokožky

2 nastavenia rýchlosti: Jemné a hĺbkové

čistenie

Bez šnúry: až 30 použití bez nabíjania

Stojan: Stojan na nabíjanie a odkladanie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Oblasti aplikácie

Tvár a krk: Líca, Hruď, Brada, Čelo, Krk, Nos

Pribalené príslušenstvo

Cestovné puzdro

Kefkové nadstavce: Kefkový nástavec na

normálnu pokožku, Kefkový nástavec na citlivú

pokožku

Návod na používanie: Stručná príručka

spustenia, Návod na použitie

Stojan: Stojan na nabíjanie a odkladanie

Sieťový adaptér: 100 – 240 V adaptér

Príkon

Čas nabíjania: 6 hodín

Napájací systém: Nabíjateľná batéria

Prevádzkový čas: 30 použití, každé v dĺžke 1

minúta

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* 10x účinnejšie ako ručné čistenie, no zároveň rovnako

jemné. V porovnaní s ručným odstránením mejkapu.
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