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Evita o crescimento do pêlo
desfrute de uma pele suave todos os dias

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea for men da Philips utiliza suaves

impulsos de luz para estimular a raiz do pêlo a entrar numa fase de repouso. O

pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é evitado. A repetição do tratamento a

cada duas semanas permite-lhe desfrutar de uma pele suave todos os dias.

Controlo eficaz do crescimento do pêlo

Controlo do crescimento de pêlos corporais

Tecnologia de Luz Pulsada Intensa (IPL)

Adequado a uso doméstico

Aplicação suave

Os pêlos são eliminados antes de aparecerem

Zonas de aplicação

Para peito, barriga, pernas, axilas, costas e zona púbica

Tipos de pêlo e pele adequados

NÃO adequado para pêlo ruivo, grisalho e louro claro e tipo de pele VI



Sistema de depilação por luz pulsada TT3000/01

Destaques Especificações

Tecnologia IPL

O sistema Philips Lumea trabalha com uma

tecnologia inovadora à base de luz

denominada "Luz Intensa Pulsada" (IPL),

baseada na tecnologia utilizada em salões de

estética profissionais para remoção de pêlos. O

sistema Philips Lumea disponibiliza agora

esta nova tecnologia inovadora, adequada à

utilização doméstica, para ser utilizada por si

onde e quando quiser.

Tipos de pêlo e pele adequados

O sistema Philips Lumea tem um desempenho

eficaz em pêlos louros escuros (naturais),

castanhos e pretos. O sistema Philips Lumea

NÃO é eficaz em pêlos ruivos (naturais),

grisalhos e louros claros. O sistema Philips

Lumea NÃO é adequado para peles muito

escuras (tipo de pele VI)

Resultados mais suaves do que com uma

lâmina

Os pêlos são eliminados antes de aparecerem

Áreas de aplicação corporais

O sistema Lumea Philips Lumea for men foi

desenvolvido em cooperação com os melhores

dermatologistas para uma aplicação segura e

eficaz nos braços, axilas, ombros, barriga, zona

púbica (excepto o escroto), pernas, peito e

costas

Controlo do crescimento de pêlos corporais

O sistema Philips Lumea for men aplica

suaves impulsos de luz na raiz do pêlo.

Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e

o crescimento é inibido. A repetição regular

deste tratamento a cada duas semanas para

as axilas, a zona púbica, o peito, a barriga, as

pernas e as costas irá manter a sua pele suave

todos os dias. Para um tratamento mais eficaz,

corte o pêlo na zona da aplicação antes do

tratamento com o Bodygroom incluído,

enquanto sentir algum crescimento

A lâmpada não necessita de ser substituída

O sistema Philips Lumea está equipado com

uma lâmpada de longa duração com

capacidade para 80 000 impulsos

Características

janela de aplicação de 3cm²: Para um

tratamento eficaz em áreas grandes

5 definições de energia da luz: Ajustável ao

seu tipo de pele

filtro UV integrado: Protege a sua pele dos

raios UV

Luz pronta a libertar flash: Indica a aplicação

correcta na pele

Acessórios

Bolsa para arrumação: incluído

Pano de limpeza: incluído

Transformador/carregador CA/CC: incluído

Especificações técnicas

Tipo de bateria: Iões de lítio

Frequência: 50-60 Hz

Alimentação: 7,5 W

Voltagem: 100-240 V

Luz de nível da energia: 2 - 6,5 J/cm²

(dependendo da definição escolhida)

Espectro da luz: >570 nm

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona >

80 000 impulsos de luz

Dados logísticos

País de origem: Hungria

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

completo, Guia de Iniciação Rápido

Alimentação

Tempo de carga: 100 min.

Alimentação: Bateria recarregável

Tempo de utilização: No mín., 320 impulsos

de luz

Voltagem: 100-240 V

Segurança e definições ajustáveis

Sistema com anel de segurança: Evitar

impulsos de luz acidentais

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global
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