
 

อปุกรณทาํความสะอาดผวิ

หนา

VisaPure Essential

  เทคโนโลยี DualMotion

การทําความสะอาด

หัวแปรงปองกนัการเกดิฝา 2 หัว

การตั้งคาความแรง 2 ระดบั

 

SC5278/13

การทาํความสะอาดผิวใหสะอาดใสอยางออนโยนและมี

ประสทิธภิาพ

ควบคุมความมันไดดกีวาการลางดวยมือ

VisaPure Anti-Blemish มุงเปาไปที่สองข้ันตอนกอนที่ฝาจะเกดิข้ึนดวยผลลพัธที่ดกีวาเม่ือเทยีบกบัการทาํความ

สะอาดดวยมือ: ลดความมันและขจัดเซลลผวิที่ตายแลวที่อาจจะทาํใหรูขุมขนอดุตนั

หัวแปรงทําความสะอาดสาํหรบัผวิท่ีเกดิฝางาย

ขนแปรงบาง ยาว เพ่ือการเขาถงึรูขุมขนที่ดกีวามือเปลา

ขนแปรงไนลอนที่ดดูซบันํ้านอย

ออนโยนพอเหมาะสําหรับผวิที่เกดิฝางาย

ออนโยนไมตางจากมอื ใชได 2 ครั้งตอวนั

การตั้งคาการทาํความสะอาดแบบออนโยน หรือแบบลํ้าลกึ

โปรแกรม 1 นาท ี(ตวัตั้งเวลา) ทั่วบริเวณใบหนา

ใหผวิของคณุนุมลื่น

Philips VisaPure มาพรอมกบัชุดแปรง

ออกแบบมาอยางลงตวัเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดเียี่ยม

ปรบัใหเขากบัการทําความสะอาดประจาํวนัไดงาย

Philips VisaPure Essential สามารถใชขณะอาบนํ้าดวยฝกบวัได

แทนชารจของ Philips VisaPure Essential สามารถชารจไฟไดทนัทเีม่ือตอเขากบัตวัเคร่ือง

ใชงานในแบบไรสายได 30 นาท ีดวยการชารจ 6 ช่ัวโมง
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ไฮไลต

ทําความสะอาดอยางออนโยนและมปีระสทิธภิาพ

หวัแปรงปองกนัการเกดิฝา มีขนแปรงที่บางและยาวที่สามารถเขา

ถงึรูขุมขนไดดข้ึีน ซึ่งลดความมันและขจดัเซลลผวิที่ตายแลวที่

อาจไปอดุตนัในรูขุมขน

ขนแปรงปราศจากเช้ือโรคแหงไว

ในขณะที่เราพัฒนาหวัแปรงปองกนัการเกดิฝา เรากระตอืรือรนที่

จะลดผลที่เกดิจากเช้ือแบคทเีรียที่ไมด ีดงันั้นเราจงึไดทาํงานรวม

มือกบัแพทยผวิหนงัและผูเช่ียวชาญดานแบคทเีรียที่โดงดงั และ

พัฒนาแปรงที่ดดูซบันํ้านอย ซึ่งหมายความวาแปรงจะแหงได

อยางรวดเร็วที่ขัดขวางการเจริญเตบิโตของแบคทเีรีย

คาํแนะนําจากแพทยผวิหนัง

แพทยและแพทยผวิหนงัหลายคนไดมีสวนรวมในข้ันตอนการ

พัฒนาของหวัแปรงปองกนัการเกดิฝา ทาํใหแนใจวาตรงกบัความ

ตองการของผวิที่เกดิฝางาย

การตั้งคาความเรว็ 2

สามารถตั้งคา Philips VisaPure Essential ได 2 ความเร็วที่ตาง

กนั: ความเร็วระดบัหนึ่ง, ‘ทาํความสะอาดแบบออนโยน’ สําหรับ

การทาํความสะอาดที่นุมนวล ความเร็วระดบัสอง ‘การทาํความ

สะอาดที่ลํ้าลกึ’ สําหรับการทาํความสะอาดที่จริงจงัแตเบาสบาย

ตวัตั้งเวลาโซนของผวิแบบอจัฉรยิะ

ตวัตั้งเวลาโซนของผวิแบบอจัฉรยิะ

ใบหนาสามารถแบงไดเปน 3 โซน คือ ท-ีโซน, แกมซาย และ

แกมขวา Philips VisaPure Essential แนะนาํใหเปลี่ยนบริเวณ

ใบหนาทกุ 20 วินาทดีวยการหยดุส้ันๆ โปรแกรมรวมทั้งหมด 1

นาทหีลงัจากนั้น Philips VisaPure Essential จะปดการทาํงาน

โดยอตัโนมัตเิพ่ือปองกนัการใชงานนานเกนิไป

แปรงเสรมิ

หวัแปรงปองกนัการเกดิฝา 2 หวั มาพรอมกบัชุด Philips

VisaPure Anti-Blemish มีจาํหนายสวนหวัแบบธรรมดา แบบ

ออนโยน แบบออนโยนเปนพิเศษ แบบขัดผวิ และแบบทาํความ

สะอาดรูขุมขนแยกตางหาก

สามารถกนัน้ําได

Philips VisaPure Essential กนันํ้าไดและสามารถใชขณะอาบ

นํ้าไดอยางสบาย

แทนชารจไฟ

แทนชารจที่หรูหราเขากบัการออกแบบที่โดดเดนของ Philips

VisaPure Essential ชวยยดึจบัแปรงไดม่ันคง ใชพ้ืนที่นอย และ

ชวยระบายอากาศทาํใหแปรงแหงสนทิหลงัการใชงาน เม่ือตอเขา

กบัแทนชารจ Philips VisaPure Essential จะชารจพลงังานจน

เตม็ภายใน 6 ช่ัวโมง

ชารจใหมได

เม่ือชารจจนเตม็ Philips VisaPure Essential สามารถใชงาน

แบบไรสายไดนานถงึ 30 คร้ัง หรือเทากบั 15 วันสําหรับการใช

งาน 2 คร้ังตอวัน

ออกแบบมาเพื่อสขุภาพอนามยัท่ีดเีย่ียม

วัสดขุนแปรงออนนุมดจุเสนไหมของหวัแปรง VisaPure ผานการ

คัดสรรอยางพิถพิีถนั ผลติดวยไนลอนออนนุม ชวยใหคุณม่ันใจ

ไดวาหวัแปรงที่ใชจะทาํความสะอาดไดงายสุดๆ พรอมใหความ

สดช่ืนตลอดเวลา

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

บรเิวณใชงาน

ใบหนาและลาํคอ: แกมทั้ง 2 ขาง, หนาอก, คาง, หนาผาก,

ลาํคอ, จมูก

ใชงานงาย

การตั้งคาความเรว็ 2 ระดบั: ออนโยน และการทาํความ

สะอาดที่ลํ้าลกึ

สญัลกัษณแสดงแบตเตอรี่: ไอคอนไฟสองสวางที่ชวยบอก

อายขุองแบตเตอร่ี

ไรสาย: ใชไดถงึ 30 คร้ังโดยไมตองชารจ

ท่ีจบั: ดไีซนบางเบาจบัถนดัมือ

ตวัจบัเวลา: ตวัตั้งเวลาโซนของผวิเพ่ือผวิทั้ง 3 บริเวณ

ขาตั้ง:

ขาตั้ง:

แทนสําหรับชารจและจดัเกบ็

สามารถกนัน้ําได: ใชขณะอาบนํ้าดวยฝกบวัได

อปุกรณท่ีมมีาให

หัวแปรง: หวัแปรงปองกนัการเกดิฝา 2 หวั

กระเปาสาํหรบัใสพกพา ดไีซนหร :ู ใช

คาํแนะนําสาํหรบัการใชงาน: คูมือเร่ิมตนใชงานอยางยอ, คูมือ

การใชงาน

ขาตั้ง:

แทนสําหรับชารจและจดัเกบ็

อะแดปเตอรไฟฟา: อะแดปเตอร 100 - 240 V

กาํลงัไฟ

เวลาในการชารจ: 6 ช่ัวโมง

ระบบไฟฟา: แบตเตอร่ีที่ชารจได

เวลาทํางาน: 30 คร้ังตอการใชคร้ังละ 1 นาที

แรงดนัไฟฟา: 100-240 V

บรกิาร

รบัประกนั: รับประกนัเปนระยะเวลา 2 ป

ขอมลูทางเทคนิค

DualMotion: ใช

การหมนุทิศทางเดยีว: ใช
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