
อปุกรณดแูลผวิหนาท่ีบาน

VisaPure Advanced

 
เทคโนโลยี DualMotion ท่ีออกแบบ

เฉพาะ

การทําความสะอาด, การนวด, Fresh

Eyes

3 หัว, กระเปาพกพา, แทนจดัเกบ็

การตั้งคาความแรง 2 ระดบั

 

SC5370/10

ฟนฟผิูวพรรณและคืนความสดชื่นใหผิวเปลงประกายความงาม

ทาํความสะอาดและดแูลผิวอยางกาวลํ้า

VisaPure Advanced เปนอปุกรณดแูลผวิหนาที่บานซ่ึงสงมอบความเชี่ยวชาญระดบัมืออาชพีสูการดแูลผวิของ

คุณ ผวิของคุณจะเปลงปลั่ง สดชื่น และมีชวิีตชวีา เพลดิเพลนิกบัผวิที่สะอาด นุม และมีชวิีตชวีาอยางมีสุขภาพดี

ใชงานงาย เหมาะกบัผลติภณัฑดแูลผวิท่ีคณุใชเปนประจาํ

สวนหวัสามารถทาํความสะอาดไดงายดายดวยนํ้าอุนและสบู

ออกแบบมาอยางลงตวัเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดเียี่ยม

Deep Gentle Cleansing

เทคโนโลย ีDualMotion แบบกาํหนดเองพรอมกบัระบบ Head Recognition อจัฉริยะ

เพ่ิมการดดูซมึของผลติภณัฑบาํรุงผวิตวัโปรดของคุณ

Revitalizing Massage

การไหลเวียนของเลอืดที่ดข้ึีนเพ่ือเผยผวิที่ผวิกระจางใสสดช่ืน

รูสึกราวกบัใชนิ้วนวดแตะผวิอยางออนโยน 750 คร้ัง ตอนาที

พัฒนาโดยผูเช่ียวชาญดานการนวดแบบญ่ีปุน

Fresh Eyes

โปรแกรมการนวดที่ออนโยนดวยการส่ันสะเทอืนระดบันาโน 120 คร้ัง ตอวินาที

ปลกุฟนความสดช่ืนใหดวงตาที่ออนลาในยามเชา
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ไฮไลต

สวนหัวทําความสะอาดงายดาย

หวัแปรงสามารถทาํความสะอาดไดงายดายเพียงแชในนํ้าอุนและ

สบู

DualMotion แบบกาํหนดเอง

VisaPure Advanced มาพรอมกบัเทคโนโลย ีDualMotion

แบบกาํหนดเอง แตละหวัที่มากบั VisaPure จะมีระดบัของการ

หมุนและการส่ันเฉพาะ ทั้งดามจบัและอปุกรณเช่ือมตอใหมจะมา

พรอมกบัแทก็ NFC ที่ใชงานระบบ Head Recognition

อจัฉริยะได ซึ่งหมายความวาดามจบัสามารถจาํแนกแตละหวัได

ท้นัทเีม่ือใสสวนหวั ดวยวิธนีี้ คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกบั

โปรแกรมเฉพาะของเทคโนโลย ีDualMotion แบบกาํหนดเอง

เพ่ือประโยชนของการดแูลผวิที่แตกตางกนั

ทวปีระสทิธภิาพในการดดูซมึครมีสูผวิ

การทาํความสะอาดผวิหนาดวย VisaPure หมายความวาคุณจะ

ขจดัเคร่ืองสําอางตกคาง เซลลผวิที่ตายแลว และความหมองคลํ้า

ไดมากข้ึน ดวยประสิทธภิาพการทาํความสะอาดอยางลํ้าลกึ จะ

ชวยใหผลติภณัฑบาํรุงผวิที่คุณช่ืนชอบ เชน ครีมบาํรุงผวิ เซร่ัม

และสารสกดัเขมขน ซมึซาบเขาสูผวิไดดยีิ่งข้ึน

เพิ่มการไหลเวยีนของโลหิต

การใชสวนหวั Revitalizing Massage กบัโปรแกรม

DualMotion แบบกาํหนดเอง คุณจะเพ่ิมการไหลเวียนของเลอืด

และทาํใหผวิมีชีวิตชีวาข้ึน ซึ่งชวยดงึความเปลงปลั่งตามธรรมชาติ

ของผวิออกมา ทาํใหผวิกระจางใสและดมีูสุขภาพดี

ผอนคลายกลามเน้ือ

ผอนคลายกลามเน้ือ

ดวยการออกแบบที่สงางามและใชประโยชนไดจริงของสวนหวัที่มี

ลกูกลิ้งเลก็หาลกู ทาํใหรูสึกราวกบัถกูนวดดวยปลายนิ้ว 750 คร้ัง

ตอนาท ีโปรแกรม Revitalizing Massage มีความยาว 3 นาที

และคุณสามารถเพลดิกบัการนวดใบหนาไดหลายคร้ังตอสัปดาห

พฒันาโดยผูเช่ียวชาญดานการนวด

สวนหวั Revitalizing Massage ไดรับการพัฒนาโดยผูเช่ียวชาญ

ดานการนวดแบบญ่ีปุน โปรแกรมโดยเฉพาะของ DualMotion

ไดรับแรงบนัดาลใจมาจากเทคนคิการนวดอนัโดงดงัระดบัโลก

เทคนคิการนวดที่เรียกวา Petrissage เปนที่รูจกัทั่วโลกในเร่ือง

ของการใหการนวดในระดบัลํ้าลกึที่กระตุนการไหลเวียนของเลอืด

และผอนคลายกลามเนื้อ ซึ่งเผยที่สุดแหงผวิสวยเปลงปลั่งและ

กระจางใส

การสั่นระดบันาโน 120 ครั้งตอวนิาที

โปรแกรม DualMotion เฉพาะสําหรับ Fresh Eyes สงมอบการ

ส่ันสะเทอืนระดบันาโน 120 คร้ังตอวินาท ีเพ่ือการนวดที่ออน

โยน สบาย และสดช่ืนบริเวณรอบดวงตา ออกแบบเปนพิเศษเพ่ือ

ถนอมผวิบอบบางบริเวณรอบดวงตา โปรแกรม Fresh Eyes เปน

โปรแกรมส้ันๆ ที่ใชเวลา 30 วินาท ีคุณจงึสามารถใชงานไดอยาง

รวดเร็วในระหวางกจิวัตรยามเชาประจาํวันของคุณ!

ฟนคนืความสดช่ืนใหดวงตาท่ีเหน่ือยลาใน 30 วนิาที

ฟนคนืความสดช่ืนใหดวงตาท่ีเหน่ือยลาใน 30 วนิาที

สวนหวั Fresh Eyes ทาํมาจากวัสดเุยน็พิเศษ พรอมกบัการ

เคลอืบดวยเซรามิคระดบัพรีเม่ียม ที่ชวยใหดวงตาที่เหนื่อยลา

สดช่ืนข้ึนในตอนเชา

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

ประโยชน

Fresh Eyes: โปรแกรมการนวดที่ออนโยนดวยการส่ันสะเทอืน

ระดบันาโน 120 คร้ัง ตอวินาที

Revitalizing Massage: เสมือนนวดผวิอยางออนโยนดวยปลาย

นิ้ว 750 คร้ังตอนาที

การทําความสะอาดผวิ: ประสิทธภิาพมากกวาการทาํความ

สะอาดดวยมือ 10 เทา*

การหมนุเวยีนเลอืดในระดบัหลอดเลอืด: ชวยเพ่ิม

ประสิทธภิาพการไหลเวียนของเลอืดในระดบัหลอดเลอืดใหดยีิ่ง

ข้ึนเพ่ือผวิงามเปลงประกาย

ออนโยน: ออนโยนตอผวิของคุณเชนเดยีวการลางดวยมือ*

สาํหรบัขัดผวิ: ขจดัเซลลผวิที่ตายแลวไดมากกวาการทาํความ

สะอาดผวิดวยมือแบบทั่วไป*

การดดูซมึ: ชวยเพ่ิมประสิทธภิาพการดดูซมึผลติภณัฑดแูลผวิ

ของคุณไดเปนอยางดี

บรเิวณใชงาน

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

ลาํคอ, จมูก

ขอมลูทางเทคนิค

การหมนุสองทิศทาง: ใช

DualMotion แบบกาํหนดเอง: ใช

แทนจดัเกบ็สวยหรู

จดัเกบ็และผึ่งแหงอยางถกูสขุอนามยั: จดัเกบ็และผึ่งแหง

สวนหวัอยางงายดาย

ใชงานงาย

สามารถกนัน้ําได: ใชขณะอาบนํ้าดวยฝกบวัได

สญัลกัษณแสดงแบตเตอรี่: ไอคอนชวยบอกอายขุอง

แบตเตอร่ี

สะดวกงายดายสาํหรบัการดแูลผวิเปนประจาํ: สามารถ

ใชไดกบัยาใชเฉพาะที่

สวนหัวทําความสะอาดงายดาย: ทาํความสะอาดดวยนํ้าและ

สบู

สญัญาณไฟ LED: การตั้งคาระดบัความแรง แบตเตอร่ีตํ่า

อปุกรณท่ีมมีาให

อปุกรณท่ีมมีาให

ขาตั้ง: แทนสําหรับชารจและจดัเกบ็

แทนจดัเกบ็: ใช

กระเปาพกพา: ใช

หัวแปรง: หวัแปรงธรรมดาสําหรับผวิธรรมดา

อะแดปเตอรไฟฟา:

อะแดปเตอร 100 - 240 V

รวมสวนหัวดวย: Fresh Eyes, Revitalizing Massage

กาํลงัไฟ

แรงดนัไฟฟา: 100-240 V

ระบบไฟฟา: แบตเตอร่ีที่ชารจได

เวลาในการชารจ: 6 ช่ัวโมง

บรกิาร

รบัประกนั: รับประกนัเปนระยะเวลา 2 ป

* มีประสิทธภิาพมากกวาการทาํความสะอาดดวยมือ 10 เทา แตออนโยนเทากนั

เม่ือเปรยีบเทยีบกบัการลางเครื่องสําอางดวยมือ
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