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Ren, mjuk och strålande hy
Tio gånger bättre rengöring*

Philips VisaPure Essential tar din dagliga rengöring utan extra ansträngning till

nästa nivå med ny ansiktsvårdsteknologi. Ett skonsamt sätt att göra huden ren,

mjuk och strålande.

Djup, skonsam rengöring

10 gånger bättre rengöring så att du får en ren och mjuk hud

En unik kombination av rotation och vibration

1-minutsprogram för hela ansiktet.

Lika skonsam som händerna

Två intensitetsinställningar: Skonsam rengöring och djuprengöring

Enkel att använda. Passar enkelt in i din hudvårdsrutin

Philips VisaPure Essential kan användas i duschen

Ställningen laddar Philips VisaPure Essential när den är ansluten

Absorptionen av din favorithudvårdsprodukt ökar

Huvudena är lätta att rengöra med varmt vatten och tvål

Perfekt utformad för optimal hygien
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Funktioner

Tio gånger bättre rengöring

Philips VisaPure Essential har utvecklat en ny

ansiktsvårdsteknik som tar din dagliga

rengöring till nästa nivå utan extra

ansträngning. Ett skonsamt sätt att göra huden

ren, mjuk och strålande.

DualMotion-teknik

Borsten roterar och vibrerar. Den vertikala

pulserande rörelsen löser varsamt upp

ytorenheter, däribland smuts, döda hudceller

och sminkrester. Den roterande rörelsen sveper

bort orenheterna och lämnar huden rengjord på

djupet. De samordnade borströrelserna rengör

grundligt och bekvämt.

Intelligent hudzonstimer

Ansiktet kan delas upp i olika zoner. Med den

intelligenta hudzonstimern informeras du via

en kort paus när det är dags att flytta till nästa

hudzon. Enheten stannar automatiskt efter ett

helt ansiktsprogram. Rengöringsprogrammet

varar i 1 minut.

Två intensitetsinställningar

Till båda borsthuvudena kan du välja två

intensitetsinställningar baserat på dina

personliga önskemål. Välj inställning 1 om du

vill ha en mild och mjuk behandling och

inställning 2 om du föredrar en mer intensiv

behandling.

Vattentät

Philips VisaPure Essential är vattentät och kan

enkelt användas i duschen.

Laddningsställ till 30 minuters användning

Ställningen kompletterar elegant den ikoniska

formgivningen av Philips VisaPure Essential.

Den håller borsten, tar mindre utrymme och

låter den använda borsten lufttorka naturligt.

När den är ansluten laddar den enheten på 6

timmar.

Ökar absorptionen av krämer

Rengöring med VisaPure Essential innebär

borttagning av mer sminkrester, döda hudceller

och glåmighet. Tack vare den djupa

rengöringseffekten, absorberas din

favorithudvårdsprodukt som krämer, serum och

essenser bättre av huden.

Enkelt att rengöra huvudena

Huvudena är enkla att rengöra. Rengör dem

enkelt i diskhon med varmt vatten och tvål.

Utformad för optimal hygien

Det mjuka borstmaterialet på våra VisaPure

borsthuvuden består av en särskilt utvald, fin

nylon. Det gör det superenkelt att rengöra

borsthuvudet.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Enhet för ansiktsrengöring SC5275/16

Specifikationer

Tekniska specifikationer

DualMotion

Envägsrotation

Fördelar

Hudrengöring: 10 gånger effektivare än att

rengöra med händerna*

Absorbering: Förbättrar absorptionen av din

hudvårdprodukt

Mikrocirkulation: Förbättrar mikrocirkulationen

för mer strålande hud

Lättanvänt

Batteriindikator: Ikon som indikerar batteriets

livslängd

Timer: Hudzonstimer för tre områden

Vattentät: Kan användas i duschen

LED-indikatorer: Intensitetsinställning, låg

batterinivå

Två hastighetsinställningar: Skonsam och djup

rengöring

Trådlös: upp till 30 användningar utan

laddning

Ställning: Laddnings- och förvaringsställning

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Tillämpningsområden

Ansikte och hals: Kinder, Bröstet, Haka,

Panna, Nacke, Näsa

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: Borsthuvud för normal hud,

Extra känslig hudborste

Användningsinstruktioner: Snabbstartguide,

Användarhandbok

Ställning: Laddnings- och förvaringsställning

Nätadapter: 100–240 V-adaptrar

Resefodral

Effekt

Laddningstid: 6 timmar

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri

Drifttid: 30 användningar på 1 minut vardera

Spänning: 100–240 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* 10 gånger effektivare än rengöring för hand men lika

skonsam jämfört med manuell sminkborttagning.
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