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Ren, blød og glat hud
10 gange bedre rensning *

Philips VisaPure Essential kommer med en ny ansigtsrensningsteknologi, så din

daglige hudplejerutine løftes op på et højere niveau uden ekstra besvær. En

skånsom måde at få ren, blød og glat hud på.

Effektiv og skånsom rensning

10 gange bedre rensning for at vise ren og blød hud

Unik kombination af rotation og vibration

Program på 1 minut (timer) til hele ansigtet.

Lige så skånsom som dine hænder

To intensitetsindstillinger: Skånsom rensning og dybderensning

Nem at bruge og passer lige ind i din hudplejerutine

Philips VisaPure Essential kan bruges i badet

Standeren oplader Philips VisaPure Essential, når den er tilsluttet

Øger absorberingen af dine foretrukne hudplejeprodukter

Hovederne er nemme at rengøre med varmt vand og sæbe

Perfekt hygiejnisk design
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Vigtigste nyheder

10 gange bedre rensning

Philips VisaPure Essential kommer med en ny

teknologi, så din daglige renserutine løftes op

på et højere niveau uden ekstra besvær. En

skånsom måde at få ren, blød og glat hud på.

DualMotion-teknologi

Børsten roterer og vibrerer. Den lodrette

pulserende bevægelse løsner forsigtigt

overfladeurenheder som f.eks. snavs, døde

hudceller og rester af makeup. Den roterende

bevægelse fejer urenhederne væk og efterlader

huden helt ren. Børstens bevægelser giver en

grundig og behagelig ansigtsrensning.

Intelligent hudzonetimer

Ansigtet kan opdeles i forskellige zoner. Den

intelligente hudzonetimer fortæller med en kort

pause, når det er tid til at flytte til den næste

hudzone. Enheden stopper automatisk efter et

fuldt ansigtsprogram. Renseprogrammet varer 1

minut.

2 intensitetsindstillinger

Med hvert børstehoved, du bruger, kan du

vælge to intensitetsindstillinger ud fra dine

personlige præferencer. Vælg indstilling 1, hvis

du ønsker en mild og blød behandling, og

indstilling 2, hvis du foretrækker en mere intens

behandling.

Vandtæt

Philips VisaPure Essential er vandtæt og kan

nemt bruges i badet.

Opladeenhed, 30 min.

Standeren passer på elegant vis til Philips

VisaPure Essentials ikoniske design. Den

holder børsten, optager kun lidt plads og gør

det muligt, at børsten kan lufttørre. Når den er

tilsluttet, oplades enheden på 6 timer.

Øger absorbering af cremer

Rensning med VisaPure Essential betyder, at

du fjerner flere makeuprester, døde hudceller

og kedelig teint. Takket være den

dybderensende virkning, absorberer huden

bedre dine foretrukne hudplejeprodukter som

cremer, serum og essenser.

Rengøringsvenlige børstehoveder

Hovederne er nemme at rengøre. Vask dem

blot i håndvasken med varmt vand og sæbe.

Designet til at øge hygiejnen

De silkebløde pigge på alle vores VisaPure-

børstehoveder er produceret i et specielt

udvalgt, sart nylonmateriale. Dette betyder, at

børstehovederne er meget nemme at rengøre

og holde rene.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

DualMotion

Énvejs rotation

Fordele

Afrensning af huden: 10 gange mere effektiv

end manuel ansigtsrens*

Absorption: Forbedrer hudens optagelse af dit

hudplejeprodukt

Microcirkulation: Forbedrer microcirkulation for

en mere strålende hud

Brugervenlig

Batteriindikator: Ikon angiver batterilevetid

Timer: Hudzonetimer til 3 områder

Vandtæt: Kan bruges i badet

LED-indikatorer: Intensitetsindstilling, lavt

batteriniveau

2 hastighedsindstillinger: Skånsom rens og

dybderensning

Ledningsfri: Kan bruges op til 30 gange uden

opladning

Stander: Opladnings- og opbevaringsstander

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Anvendelsesområder

Ansigt og hals: Kinder, Bryst, Hage, Pande,

Hals, Næse

Medfølgende dele

Børstehoveder: Børstehoved til normal hud,

Ekstra skånsom hudbørste

Brugsanvisning: Lynhåndbog,

Brugervejledning

Stander: Opladnings- og opbevaringsstander

Strømadapter: 100 - 240 V adapter

Rejseetui

Strøm

Opladningstid: 6 timer

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Driftstid: 30 anvendelser af 1 minut

Spænding: 100-240 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* 10 gange mere effektiv end rensning med hænderne,

men lige så skånsom. Sammenlignet med manuel

fjernelse af makeup.
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