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Een schone, zachte en stralende huid
10 keer betere reiniging*

Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse

gezichtsverzorging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte

reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.

Diepe, zachte reiniging

10x betere reiniging voor schone en zachte huid

Unieke combinatie van rotatie en vibratie

Programma van 1 minuut (timer) voor het volledige gezicht.

Zo zacht als uw handen

Twee intensiteitsstanden: zachte reiniging en diepe reiniging

Gebruiksvriendelijke aanvulling op uw huidverzorgingsroutine

Philips VisaPure Essential kan in de douche worden gebruikt

De oplader laadt op wanneer Philips VisaPure Essential is verbonden

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

De opzetkoppen zijn eenvoudig met warm water en zeep te reinigen

Het perfecte ontwerp voor optimale hygiëne
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Kenmerken

10x betere reiniging

Philips VisaPure Essential is een nieuwe

technologie die uw dagelijkse huidreiniging

een nieuwe dimensie geeft, zonder extra

inspanning. Zachte reiniging voor een schone,

zachte en stralende huid.

DualMotion-technologie

De borstel roteert en vibreert. De verticale

pulserende beweging maakt onzuiverheden

zoals stof, dode huidcellen en make-upresten

zachtjes los. De roterende beweging veegt de

onzuiverheden weg en reinigt de huid diep. De

gecoördineerde bewegingen van de

borstelharen zorgen voor een grondige en

aangename reiniging.

Slimme huidzonetimer

Het gezicht kan worden verdeeld in

verschillende zones. De intelligente

huidzonetimer laat u door middel van een

korte pauze weten wanneer het tijd is om naar

de volgende huidzone te gaan. Het apparaat

stopt automatisch na een volledig

gezichtsprogramma. De reinigingsprogramma

duurt 1 minuut.

2 intensiteitsstanden

Bij elke opzetborstel kunt u op basis van uw

persoonlijke voorkeur kiezen uit twee

intensiteitsstanden. Kies Stand 1 als u een

milde behandeling wilt en Stand 2 als u de

voorkeur geeft aan een intensievere

behandeling.

Waterdicht

Philips VisaPure Essential is waterdicht en kan

onder de douche worden gebruikt.

Oplader 30 min. gebruik

De oplader vult elegant het iconische ontwerp

van Philips VisaPure Essential aan. Het houdt

de borstel vast, neemt weinig ruimte in beslag,

en laat de gebruikte borstel natuurlijk drogen.

Indien verbonden laadt de oplader het

apparaat in 6 uur op.

Verbetert de opname van crèmes

Reinigen met VisaPure Essential betekent dat

u meer make-upresten en dode huidcellen

verwijdert waardoor dofheid afneemt. Dankzij

de diepe reiniging, worden uw favoriete

huidverzorgingsproducten zoals crèmes,

serums en essences beter opgenomen door de

huid.

Eenvoudig schoon te maken opzetkoppen

U kunt de opzetkoppen eenvoudig reinigen.

Gewoon wassen onder de kraan met warm

water en zeep.

Ontworpen voor optimale hygiëne

De fluweelzachte borstelhaartjes van al onze

VisaPure-opzetborstels zijn gemaakt van

speciale, fijne nylon. Dit zorgt dat de

opzetborstels zeer eenvoudig te reinigen zijn

en langer fris blijven.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Voordelen

Huidreiniging: 10x effectiever dan reiniging

met de hand*

Absorptie: Verbetert de opname van uw

huidverzorgingsproduct

Microcirculatie: Verbetert de microcirculatie,

voor een stralende huid

Technische specificaties

Rotatie in één richting

DualMotion

Gebruiksgemak

Waterdicht: Kan onder de douche worden

gebruikt

LED-indicatoren: Intensiteitsstand, batterij

bijna leeg

Batterij-indicator: Pictogram geeft de

levensduur van de batterij aan

Timer: Huidzonetimer voor 3 gebieden

2 snelheidsstanden: Milde, diepe reiniging

Draadloos: Tot 30 keer gebruiken zonder op te

laden

Standaard: Oplaad- en opslagstandaard

Handvat: Slank, ergonomisch design

Toepassingsgebieden

Gezicht en hals: Wangen, Borst, Kin,

Voorhoofd, Hals, Neus

Meegeleverde artikelen

Reisetui

Opzetborstels: Opzetborstel voor scrubben,

Opzetborstel voor de normale huid

Instructies voor gebruik: Snelstartgids,

Gebruiksaanwijzing

Standaard: Oplaad- en opslagstandaard

Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Vermogen

Oplaadtijd: 6 uur

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Gebruikstijd: 30 gebruiken van 1 minuut

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* 10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo

zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van

make-up.
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