Ščetka za čiščenje
obraza
VisaPure Essential
Tehnologija DualMotion
Čiščenje
2 glavi ščetke, torbica
2 nastavitvi intenzivnosti

Globinsko nežno čiščenje
10-krat boljše čiščenje*
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Philips VisaPure Essential ima novo tehnologijo za čiščenje obraza, ki vam
omogoča boljšo vsakdanjo rutino brez dodatnega truda. Nežno si zagotovite
čisto, mehko in sijočo kožo.
Globoko nežno čiščenje
10-krat boljše čiščenje za čisto in mehko kožo
Edinstvena kombinacija vrtenja in vibriranja
1-minutni program (časovnik) za celoten obraz.
Nežno kot vaše roke
Dve nastavitvi intenzivnosti: nežno čiščenje in globoko čiščenje
Enostavna uporaba in vključitev v rutino za nego kožo
Philips VisaPure Essential lahko uporabljate pod prho
Philips VisaPure Essential se polni, ko je nameščen na stojalo
Izboljša vpojnost vaših najljubših izdelkov za nego kože
Glavi lahko enostavno očistite s toplo vodo in milom
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Značilnosti
10-krat boljše čiščenje

na naslednji predel kože. Ščetka se po
opravljenem programu za celoten obraz
samodejno ustavi. Program čiščenja traja 1
minuto.
2 nastavitvi intenzivnosti

Philips VisaPure Essential odlikuje nova
tehnologija, ki bo vaše vsakodnevno čiščenje
poneslo na višjo raven brez dodatnega truda.
Nežna zagotovitev čiste, mehke in sijoče kože.
Tehnologija DualMotion

zrakom naravno posuši uporabljeno ščetko.
Aparat se na podstavku povsem napolni v 6
urah.
Izboljša vpijanje krem
Pri čiščenju s ščetko VisaPure odstranite več
ostankov ličil in odmrlih kožnih celic. Koža
zaradi globokega čiščenja bolje vpija najljubše
izdelke za nego kože, kot so kreme, serumi in
dišave.
Enostavno čiščenje glav
Glave ščetke enostavno očistite. Očistite jih v
lijaku s toplo milnico.

Z vsako glavo ščetke lahko izbirate med dvema
nastavitvama intenzivnosti. Izberite nastavitev 1
za blago in nežno čiščenje ali nastavitev 2 za
intenzivnejše čiščenje.
Vodotesno

Ščetka se vrti in vibrira. Z navpičnim utripajočim
gibanjem nežno odstranjuje površinske delce
nečistoče, kot so umazanija,
odmrle kožne celice in ostanki ličil. Z vrtljivim
gibanjem pobriše delce nečistoče za globlje
očiščeno kožo. Usklajena gibanja ščetin
zagotavljajo temeljito in udobno čiščenje.

Aparat Philips VisaPure Essential je vodotesen
ga lahko enostavno uporabljate pod prho.

Inteligentni časovnik za predel kože

Stojalo za polnjenje, 30 minut uporabe

Obraz lahko razdelimo na več predelov.
Inteligentni časovnik za predel kože vas s
kratkim premorom obvesti, kdaj morate preiti

Stojalo elegantno dopolnjuje klasično zasnovo
ščetke Philips VisaPure Essential. Nanj lahko
namestite ščetko, zasede manj prostora in z

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi
lahko zmanjšate stroške, porabo energije in
izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih prizadevanja za
varovanje okolja – energijska učinkovitost,
embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in
odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko
dobo.
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Speciﬁkacije
Tehnične speciﬁkacije
DualMotion
Enosmerno vrtenje
Prednosti
Čiščenje kože: 10-krat učinkovitejše od ročnega
umivanja*
Vpijanje: Izboljša vpijanje izdelka za nego
kože
Mikrocirkulacija: Izboljša mikrocirkulacijo za
bolj sijočo kožo
Enostavna uporaba
Indikator baterije: Ikona označuje življenjsko
dobo baterije
Časovnik: Časovnik za 3 predele kože
Vodotesno: Primerno za uporabo med

prhanjem
LED-indikatorji: Nastavitev intenzivnosti, šibka
baterija
2 nastavitvi hitrosti: Nežno in globoko
čiščenje
Brezžično: Do 30 uporab brez polnjenja
Stojalo: Stojalo za polnjenje in shranjevanje
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Območja uporabe
Obraz in vrat: Lica, Prsni koš, Brada, Čelo,
Vrat, Nos

Napajanje
Čas polnjenja: 6 ur
Sistem napajanja: Akumulatorska baterija
Čas delovanja: 30 uporab po 1 minuto
Napetost: 100-240 V
Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija

Priloženi predmeti
Glave ščetke: Glava ščetke za normalno kožo,
Glava ščetke za občutljivo kožo
Potovalna torbica
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Navodila za uporabo: vodnik za hiter začetek,
Uporabniški priročnik
Stojalo: Stojalo za polnjenje in shranjevanje
Adapter za napajanje: Adapter 100-240 V

* 10-krat učinkovitejše od ročnega čiščenja in enako
nežno. V primerjavi z ročnim odstranjevanjem ličil.

