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Forebyg hårvækst
nyd glat hud hver dag

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem anvender blide lysimpulser til at stimulere

hårroden til at gå ind i en hvilefase. Håret falder naturligt af, og ny hårvækst

hæmmes. Anvendelse hver anden uge giver dig glat hud hver dag.

Effektiv begrænsning af ny hårvækst

Begrænsning af ny hårvækst

IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)

Velegnet til brug derhjemme

Blid ved anvendelse

Hår fjernes, før de vokser frem

Anvendelsesområder

Bodygroom medfølger til forbarbering og følsomme områder

Til bryst, mave, ben, armhuler, ryg og området omkring kønsdelene

Velegnede hår- og hudtyper

IKKE velegnet til rødt, gråt og lysblond hår og hudtype VI



IPL-hårfjerningssystem TT3000/01

Vigtigste nyheder Specifikationer

Bodygroom medfølger

Forbarber anvendelsesområderne med den

originale Bodygroom uden sår og rifter, og trim

og barber følsomme kropsområder

IPL-teknologi

Philips Lumea fungerer via en nyskabende

lysbaseret teknologi, kaldet "Intense Pulsed

Light" (IPL), der også bruges til hårfjerning i

professionelle skønhedssaloner. Philips Lumea

giver dig nu denne nyskabende teknologi, der

er velegnet til hjemmebrug, så du kan bruge

den, når og hvor du har lyst.

Velegnede hår- og hudtyper

Philips Lumea fungerer effektivt på (naturligt)

mørkblonde, brune og sorte hår. Lumea er IKKE

effektiv på (naturligt) røde, grå, lysblonde og

hvide hår. Lumea er IKKE velegnet til meget

mørk hud (hudtype VI)

Glattere resultater end med skær

Hår fjernes, før de vokser frem

Anvendelsesområde på kroppen

Philips Lumea til mænd er udviklet i tæt

samarbejde med førende hudspecialister for en

sikker, effektiv og blid behandling på arme,

armhuler, skuldre, mave, området ved

kønsdelene (med undtagelse af pungen), ben,

bryst og ryg

Begrænsning af ny hårvækst

Philips Lumea til mænd anvender blide

lysimpulser på hårroden, så håret falder af

naturligt, og den nye hårvækst hæmmes.

Gentag denne behandling hver anden uge i

armhulerne, omkring kønsdelene, på brystet,

maven, benene og ryggen for at opnå glat hud

hver dag. Den mest effektive behandling opnås

ved at forbarbere det pågældende område med

den medfølgende Bodygroom, så længe du

stadig oplever fornyet vækst

Pæren skal ikke udskiftes

Philips Lumea leveres med en holdbar pære,

der kan blinke op til 80.000 gange

Funktioner

3 cm² anvendelsesvindue: Til en effektiv

behandling af store områder

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til

din personlige hudtype

integreret UV-filter: Beskytter din hud imod

UV-lys

"Klar til blink"-indikator: Indikerer korrekt

anvendelse på huden

Tilbehør

Opbevaringsetui: medfølger

Renseklud: medfølger

Lysnetadapter/Oplader: medfølger

Tekniske specifikationer

Batteritype: Litiumion

Frekvens: 50-60 Hz

Strøm: 7,5 W

Spænding: 100-240 V

Lysenerginiveau: 2-6,5 J/cm² (afhængigt af

den valgte indstilling)

Lysspektrum: >570 nm

Højeffektivt lys: Giver > 80.000 blink

Logistiske data

Oprindelsesland: Ungarn

Medfølgende dele

Brugervejledning: Udførlig brugervejledning,

Quick Start Guide

Strøm

Opladningstid: 100 minutter

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Driftstid: Min. 320 blink

Spænding: 100-240 V

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Sikkerhedsring: Undgå utilsigtede blink

Service

Garanti: 2 års reklamationsret
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