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Tiszta, bársonyos és ragyogó bőr
10-szer jobb tisztítás*

A Philips VisaPure Essential készülék az arctisztítás új technológiáját nyújtja

Önnek, amelyet könnyedén beilleszthet napi arcápolási szokásaiba. Gyengéd

tisztítás a tiszta, puha és ragyogó bőrért.

Alapos, gyengéd tisztítás

10-szer jobb tisztítás a tiszta és puha bőrért

Forgó és rezgő mozgások egyedülálló kombinációja

1 perces program (időzítő) a teljes arcra.

Gyengéd, akár a keze

Két intenzitási beállítás: Gyengéd tisztítás és Alapos tisztítás

Egyszerű a használata, könnyen beilleszthető a bőrápolási rutinba

A Philips VisaPure Essential a zuhany alatt is használható

A Philips VisaPure Essential készülékhez csatlakoztatott állvány a készülék töltésére

is alkalmas

Növeli a kedvenc bőrápoló termékeinek felszívódását

A fejek meleg vízzel és szappannal könnyen tisztíthatók

Tökéletesen az optimális higiéniához tervezve
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Fénypontok

10-szer jobb tisztítás

A Philips VisaPure Essential készülék új

technológiát nyújt Önnek, amelyet könnyedén

beilleszthet napi arcápolási szokásaiba.

Gyengéd tisztítás a tiszta, puha és ragyogó

bőrért.

DualMotion technológia

A kefe rezgő és forgó mozgást végez. A rezgés

gyengéden szedi fel az arc felületén lerakódott

szennyeződéseket, elhalt hámsejteket és

sminkmaradványokat. A forgó mozgás pedig

eltávolítja ezeket a lerakódásokat, így

biztosítva a bőr mélyebb tisztítását. A sörték

összehangolt mozgása alapos és kellemes

tisztítási élményt nyújt.

Intelligens bőrterület-időzítő

Az arc különböző területekből áll. Az intelligens

bőrterület-időzítő egy rövid szünettel jelzi, ha

már célszerű áttérni a következő bőrterületre. A

készülék automatikusan megáll, miután

befejeződött egy teljes arc program. A tisztítási

program 1 percig tart.

2 intenzitási beállítás

Minden kefefej használatakor kétféle

intenzitási beállítás közül választhat a

személyes preferenciáinak megfelelően.

Válassza az 1-es beállítást, ha gyengéd

tisztítást szeretne; vagy válassza a 2-es

beállítást, ha intenzívebb kezelést szeretne.

Vízálló

A Philips VisaPure Essential vízálló és

könnyen használható a zuhany alatt.

Töltőállvány, 30 perc használat

Az állvány remekül egészíti ki a Philips

VisaPure Essential készülék megjelenését.

Elhelyezhetők rajta a kefék, amelyek így

kevesebb helyet foglalnak, és használat után

gyorsabban megszáradnak a szabad levegőn.

Az állvány 6 óra alatt tölti fel a készüléket.

Fokozza a krémek felszívódását

Ha VisaPure Essential készülékkel tisztítja

bőrét, nemcsak több sminkmaradványt és

elhalt hámsejtet tud eltávolítani, hanem az

élettelen bőrszínt is. A mélytisztító hatásnak

köszönhetően kedvenc bőrápoló termékei,

például a krémek, szérumok és esszenciák

jobban beszívódnak a bőrbe.

Egyszerűen tisztítható fejek

A fejek könnyen tisztíthatók. Egyszerűen

tisztítsa meg őket meleg vízzel és szappannal

a mosogatóban.

Az optimális higiéniához tervezve

Az összes VisaPure kefefej selymesen puha

sörtéinek anyaga gondosan megválasztott

finom nejlon, aminek köszönhetően a kefefejek

rendkívül könnyen tisztán tarthatók.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Előnyök

Bőrtisztítás: A kézi arctisztításnál tízszer

hatékonyabb tisztítást biztosít*

Felszívódás: Megkönnyíti a bőrápoló

készítmények felszívódását

Élénkebb helyi vérkeringés: Élénkíti a helyi

vérkeringést, ragyogóbb arcszínt eredményezve

Műszaki adatok

Egyirányú forgás

DualMotion

Egyszerű használat

Vízálló: Zuhanyzóban is használható

LED jelzőfények: Intenzitás beállítása,

alacsony akkumulátortöltöttség

Töltöttségjelző: Ikon jelzi az akkumulátor

élettartamát

Időzítő: Váltásjelző időzítő a 3 terület

egyenletes kezeléséhez

2 sebességfokozat: Alapos, gyengéd tisztítás

Vezeték nélküli: Akár 30 alkalommal

használható feltöltés nélkül

Állvány: Töltő- és tárolóállvány

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Alkalmazási területek

Arc és nyak: Orcák, Mellkas, Áll, Homlok,

Nyak, Orr

Tartozékok

Utazótáska

Kefefejek: Kefefej érzékeny bőrre, Kefefej

normál bőrre

Használati utasítás: Gyors üzembe helyezési

útmutató, Felhasználói kézikönyv

Állvány: Töltő- és tárolóállvány

Hálózati adapter: 100-240 V-os adapter

Energiaellátás

Töltési idő: 6 óra

Áramforrás: Akkumulátoros

Működési idő: 30 alkalom, 1 perces

alkalmankénti használattal

Feszültség: 100–240 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* 10-szer hatékonyabb, mint a kézi arctisztítás, azonban

éppolyan kímélő. A kézi sminkeltávolítással összevetve.
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