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Ren, myk og vakker hud
Ti ganger bedre rengjøring*

Philips VisaPure Essential har en ny rengjøringsteknologi som tar den daglige

ansiktspleien din til et nytt nivå uten anstrengelse. Etterlater huden ren, myk og

vakker på en skånsom måte.

Dyptgående og skånsom rengjøring

Ti ganger bedre rengjøring for ren og myk hud

Unik kombinasjonen av rotasjon og vibrasjon

Et program på ett minutt (timer) for hele ansiktet.

Like skånsom som hendene dine

To intensitetsinnstillinger: skånsom og dyptgående rens

Enkel å bruke, blir enkelt en del av hudpleierutinen

Philips VisaPure Essential kan brukes i dusjen

Stativet lader Philips VisaPure Essential når den er koblet til

Øker absorberingen av hudpleieprodukter

Hodene er enkle å rengjøre med varmt vann og såpe

Perfekt designet for optimal hygiene
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Høydepunkter

Ti ganger bedre rengjøring

Philips VisaPure Essential har en ny teknologi

som tar den daglige ansiktspleien din til et nytt

nivå uten anstrengelse. Etterlater huden ren,

myk og vakker på en skånsom måte.

DualMotion-teknologi

Børsten roterer og vibrerer. Den vertikale

pulseringsbevegelsen bryter skånsomt opp

urenheter inkludert smuss, døde hudceller og

sminkerester. Den roterende bevegelsen fjerner

urenhetene og etterlater huden helt ren. De

koordinerte bevegelsene til busten gir en

grundig og behagelig rengjøring.

Intelligent hudsonetimer

Ansiktet kan deles inn i forskjellige soner. Den

intelligente hudsonetimeren setter enheten på

pause, slik at du vet når det er på tide å gå

videre til neste hudsone. Enheten stopper

automatisk etter et fullført program.

Renseprogrammet varer i ett minutt.

To intensitetsinnstillinger

Du velge mellom to intensitetsinnstillinger for

hvert børstehode, avhengig av hva du

foretrekker. Velg innstilling 1 hvis du vil ha en

mild og myk behandling, og innstilling 2 hvis

du foretrekker en mer intens behandling.

Vanntett

Philips VisaPure Essential er vanntett og kan

enkelt brukes i dusjen.

Ladestativ for 30 minutters bruk

Stativet står i stil med den klassiske

utformingen til Philips VisaPure Essential. Du

kan sette børsten i stativet, slik at den tar

mindre plass og børsten får lufttørke. Det

fullader enheten i løpet av seks timer.

Øker absorberingen av kremer

Med VisaPure Essential kan du fjerne flere

sminkerester og matte og døde hudceller.

Hudpleieprodukter som kremer og oljer

absorberes bedre i huden takket være den

dypgående rensen.

Børstehoder som er enkle å rengjøre

Hodene er enkle å rengjøre. Bare skyll dem

under springen med varmt vann og såpe.

Designet for optimal hygiene

Det silkemyke børstematerialet i alle våre

VisaPure-børstehoder er en spesielt utvalgt, fin

nylon. Dette gjør at børstehodene er svært

enkle å rengjøre og holde rene.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

DualMotion

Enveisrotasjon

Fordeler

Rensing av huden: 10 x mer effektivt rengjøring

enn med hendene*

Absorbering: Forbedrer absorberingen av

hudpleieprodukter

Mikrosirkulasjon: Forbedrer mikrosirkulasjon for

en vakrere hud

Enkel i bruk

Batteriindikator: Ikon viser batteriets levetid

Timer: Hudsonetimer for tre områder

Vanntett: Kan brukes i dusjen

LED-indikatorer: Intensitetsinnstilling. Lavt

batterinivå

To hastighetsinnstillinger: Skånsom og

dyptgående rens

Trådløs: kan brukes opptil 30 ganger uten å

lade

Stativ: Lade- og oppbevaringsstativ

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Bruksområder

Ansikt og hals: Kinn, Bryst, Hake, Ansikt, Hals,

Nese

Deler som medfølger

Børstehoder: Børstehode for normal hud,

Hudbørste for svært sensitiv hud

Brukerveiledning: Hurtigstartveiledning,

Brukerhåndbok

Stativ: Lade- og oppbevaringsstativ

Strømadapter: Adapter, 100–240 V

Reiseetui

Drift

Ladetid: 6 timer

Strømsystem: Oppladbart batteri

Driftstid: 30 omganger på 1 minutt hver

Spenning: 100–240 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Ti ganger mer effektivt enn rengjøring med hendene,

men like skånsomt. Sammenlignet med sminkefjerning

for hånd.
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