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„DualMotion“ technologija

Valymas

2 valymo šepetėlio galvutės,
maišelis

2 intensyvumo nustatymai
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Švari, švelni ir spindinti oda
10 kartų geresnis valymas *

„Philips VisaPure Essential“ pristato naują veido valymo technologiją, kuri be

didesnių pastangų kasdienę veido valymo rutiną perkels į naują lygmenį. Švelnus

būdas turėti švarią, minkštą ir švytinčią odą.

Gilus švelnus valymas

10 kartų geresnis valymas, kad oda būtų švari ir švelni

Besisukanti ir vibruojanti galvutė

1 min. programa (laikmatis) visam veidui.

Švelnus, kaip jūsų rankos

Du intensyvumo nustatymai: švelnus valymas ir gilus valymas

Paprasta naudoti, lengva pritaikyti rūpinantis oda

„Philips VisaPure Essential“ galima naudoti duše

„Philips VisaPure Essential“ galima įkrauti prijungus prie stovo

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Galvutes lengva valyti šiltu vandeniu ir muilu
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Ypatybės

10 kartų geresnis valymas

„Philips VisaPure Essential“ pristato naują

technologiją, kuri be didesnių pastangų

kasdienę veido valymo rutiną perkels į naują

lygmenį. Švelnus būdas puoselėti švarią,

minkštą ir švytinčią odą.

„DualMotion“ technologija

Šepetėlis sukasi ir vibruoja. Dėl vertikalių

pulsuojančių judesių švelniai atskiria

nešvarumus, įskaitant purvą, negyvas odos

ląsteles ir makiažo likučius. Sukamieji judesiai

šalina nešvarumus ir geriau nuvalo odą.

Koordinuoti šerių judesiai nuodugniai ir

atsargiai išvalo odą.

Išmanusis odos srities laikmatis

Veidą galima padalinti į atskiras sritis.

Išmanusis odos srities laikmatis praneša, kada

laikas pereiti prie kitos odos srities. Įrenginys

automatiškai išsijungia, kai baigiama viso

veido programa. Valymo programa trunka 1

minutę.

2 intensyvumo nustatymai

Atsižvelgdami į asmeninius poreikius,

naudodami kiekvieną šepetėlio galvutę galite

rinktis iš dviejų intensyvumo nustatymų.

Pasirinkite 1 nustatymą, jei norite švelnaus ir

minkšto odos valymo, o jei norite

intensyvesnio apdorojimo, rinkitės 2

nustatymą.

Nepraleidžia vandens

„Philips VisaPure Essential“ atsparus

vandeniui, todėl jį galima naudoti duše.

Įkrovimo stovas, 30 min. naudojimas

Stovas elegantiškai papildo klasikinę „Philips

VisaPure Essential“ išvaizdą. Jame galima

laikyti šepetėlį, taip sutaupysite vietos ir leisite

šepetėliui natūraliai išdžiūti. Prijungtas jis

įkrauna įrenginį per 6 valandas.

Padeda geriau įsigerti kremams

Valant „VisaPure Essential“ pašalinami

makiažo likučiai, pažeistos ir negyvos odos

ląstelės. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami

veido priežiūros produktai, pvz., kremai,

serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.

Lengvai valomos galvutės

Galvutes lengva valyti. Tiesiog nuplaukite jas

kriauklėje šiltu vandeniu ir muilu.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



Veido priežiūros priemonė SC5275/14

Specifikacijos

Techniniai duomenys

DualMotion

Sukimasis į vieną pusę

Nauda

Odos valymas: 10 kartų veiksmingesnis už

valymą rankomis*

Įgertis: Pagerina odos priežiūros produkto

sugėrimą

Apytaka smulkiose kraujagyslėse: Pagerina

apytaką smulkiose kraujagyslėse, kad oda

labiau švytėtų

Lengva naudoti

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Piktograma

rodo akumuliatoriaus veikimo trukmę

Laikmatis: Odos srities laikmatis 3 sritims

Nepraleidžia vandens: Galima naudoti duše

LED indikatoriai: Intensyvumo nustatymas,

baterijos išsikrovimas

2 greičio nustatymai: Švelnus ir gilus valymas

Belaidė: iki 30 naudojimų neįkrovus

Stovas: Krovimo ir laikymo stovas

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Taikymo sritys

Veidas ir kaklas: Skruostai, Krūtinė, Smakras,

Kakta, Kaklas, Nosis

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: Šveičiamoji šepetėlio

galvutė, Šepetėlio galvutė normaliai odai

Kelioninis krepšelis

Naudojimo instrukcija: Greitos pradžios

vadovas, Vartotojo vadovas

Stovas: Krovimo ir laikymo stovas

Maitinimo adapteris: 100–240 V adapteris

Maitinimas

Įkrovimo laikas: 6 valandos

Maitinimo sistema: Įkraunama baterija

Veikimo laikas: 30 naudojimų (vienas

naudojimas trunka 1 min.)

Įtampa: 100-240 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* 10 kartų veiksmingesnis už valymą rankomis, tačiau toks

pat švelnus. Palyginti su makiažo valymu rankomis.

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑07‑30

Versija: 4.0.1

EAN: 08 71010 37175 91

www.philips.com

http://www.philips.com/

