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Geweldige resultaten en waar voor uw geld
Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met

opzetstukken voor het lichaam en gezicht.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

Volledige oplossing voor gezicht met 2 slimme opzetstukken

Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

Verkrijgbaag met Satin Compact-pentrimmer

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
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Kenmerken

2 speciale opzetstukken

Verschillende koppen voor lichaam en gezicht

werken met snelheid en precisie voor zacht

gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het

opzetstuk voor gezicht heeft een geïntegreerd

lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.

Philips Lumea IPL-app

Onze gratis coaching-app helpt u met het

plannen en vasthouden van uw

behandelschema, en leidt u stapsgewijs door

iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen

gebruikers gedownload.

Ontwikkeld in samenwerking met

dermatologen

Als leider op het gebied van

gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea

IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen,

voor eenvoudig en effectief gebruik in de

veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid

van technologie die in professionele salons

wordt gebruikt en biedt een zachte

behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

2x per maand voor snelle resultaten

Begin om de twee weken — dat is de helft van

het aantal behandelingen met andere merken.

Gevolgd door slechts één keer per maand een

touch-up. Dat is het. Het behandelen van

beide onderbenen duurt 15 minuten.

Skin Tone-sensor

Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een

comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor

zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt

die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel

Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel

voor eenvoudige toegang en verbeterde

beweegbaarheid.

Voor veel huid- en haartypes

IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten

in de haarkleur en de huidtint en werkt

daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en

zwart haar en op huidtinten van licht tot

gemiddeld bruin(I- IV).

Satin Compact-pentrimmer

Voltooi uw schoonheidsroutine: de Satin

Compact-pentrimmer is een discreet beauty-

hulpmiddel om onderweg snel en eenvoudig

zelfs de fijnste gezichtsbeharing te verwijderen.
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Specificaties

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid

tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt

dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met

snoer

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine

zones

Pentrimmer

Accessoires: Wenkbrauwkam,

Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak: Compact handvat

Vermogen: AAA-batterij

Vermogen

Gebruik met snoer

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam,

250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur

voor de lamp van 20 jaar**

Spanning: 100-240 V

Consumer Trade Item

GTIN: 08720689017046

Country of origin: HU

Harmonized system code: 85437090

Omdoos

GTIN: 18720689017043

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder

de neklijn

Gezichtsopzetstuk (2 cm²): Voor gebruik onder

de ogen

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar

extra garantie bij productregistratie binnen 90

dagen

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Behandeltijd

Bikini: 4 minuten

Onderbeen: 15 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 4 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

Technische specificaties hulpstukken

Hulpstuk voor lichaam: Venstergrootte:

4,0 cm2, Behandeling voor lichaam: benen,

armen, buik en onderarmen

Hulpstuk voor het gezicht: Venstergrootte:

2 cm2, extra filter, Behandeling voor gezicht:

bovenlip, kin en kaaklijn

* *Gemiddelde resultaat: 82% haarvermindering op de

onderbenen na 12 behandelingen

* **Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor

gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De

levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende

wereldwijde garantie van Philips niet

* .
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