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Vertraag de teruggroei van haartjes
Elke dag een zijdezachte huid

Het Philips Lumea Plus IPL ontharingssysteem TT3003 brengt de haarwortel met

behulp van zachte lichtimpulsen in een rustfase. Hierdoor vallen de haartjes op

natuurlijke wijze uit en wordt de haargroei geremd. Door deze behandeling elke

twee weken te herhalen blijft uw huid dag in dag uit glad.

Blijf teruggroeiende haartjes effectief de baas

Blijf teruggroeiend lichaamshaar de baas

IPL-technologie (Intense Pulsed Light)

Geschikt voor thuisgebruik

Toepassingsgebieden

Voor borst, buik, benen, oksels, rug en schaamstreek

Geschikte haar- en huidtypen

NIET geschikt voor rood, grijs en lichtblond haar en voor huidtype VI

Lamp met lange levensduur

duurzame lamp met een levensduur van 250.000 pulsen



IPL ontharingssysteem TT3003/11

Kenmerken Specificaties

IPL technologie

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op

licht gebaseerde technologie die "Intense

Pulsed Light" (IPL) wordt genoemd. Deze

technologie is gebaseerd op het

ontharingsprocedé dat in professionele

schoonheidssalons wordt toegepast. Philips

Lumea maakt deze innovatieve nieuwe

technologie nu beschikbaar voor thuisgebruik,

zodat u Lumea kunt gebruiken waar en

wanneer u maar wilt.

Geschikte haar- en huidtypen

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk)

donkerblond, bruin en zwart haar. Philips

Lumea is NIET geschikt voor (natuurlijk) rood,

grijs en lichtblond haar. Philips Lumea is NIET

geschikt voor een zeer donkere huid (huidtype

VI).

Geschikte lichaamszones

Philips Lumea voor mannen is ontwikkeld in

nauwe samenwerking met vooraanstaande

dermatologen, voor een effectieve en zachte

werking op armen, oksels, schouders, buik,

schaamstreek (met uitzondering van het

scrotum), benen, borst en rug

Blijf teruggroeiend lichaamshaar de baas

Philips Lumea voor mannen stuurt zachte

lichtimpulsen naar de haarwortel. Hierdoor

vallen de haartjes op natuurlijke wijze uit en

wordt de haargroei geremd. Door deze

behandeling elke twee weken te herhalen voor

de oksels, schaamstreek, borst, buik, benen en

rug blijft uw huid elke dag zacht. De

behandeling is vooral effectief als u het gebied

eerst scheert met de meegeleverde

BodyGroom zolang de haartjes nog

teruggroeien

Lamp hoeft niet te worden vervangen

Philips Lumea is voorzien van een duurzame

lamp met een geschatte levensduur van

250.000 pulsen.

Kenmerken

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw

persoonlijke huidtype

geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid

tegen UV-straling

'Klaar voor gebruik'-lampje: Geeft juiste

positionering van het apparaat aan

Scherm van 4 cm²: Voor een effectieve

behandeling van grote gebieden

Accessoires

Opbergetui: meegeleverd

Schoonmaakdoekje: meegeleverd

AC/DC-adapter/oplader: meegeleverd

Technische specificaties

Batterijtype: Lithium-ion

Frequentie: 50-60 Hz

Vermogen: 7,5 W

Voltage: 100-240 volt

Lichtniveau: 2 - 6,5 J/cm² (afhankelijk van de

gekozen instelling)

Lichtspectrum: > 570 nm

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan

250.000 pulsen afgeven

Logistieke gegevens

Land van herkomst: Hongarije

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing,

Snelstartgids

Vermogen

Oplaadtijd: 60 minuten

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Gebruikstijd: Minimaal 370 flitsen

Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Veiligheidssysteem met een ring: Voorkomt

dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie
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