
 

Epilator IPL

Lumea Seria 7000

 

3 accesorii: corp, faţă, zona

inghinală

Utilizare cu fir

250.000 de impulsuri

Aplicaţie Lumea

 

SC1998/00

Rezultate vizibile după doar 3 tratamente*

Bucură-te de 12 luni de reducere a părului**

Obţine o piele fină, fără păr cu IPL Lumea Seria 7000. Tratamentele sunt delicate şi

eficiente datorită accesoriilor pentru fiecare zonă a corpului.

Delicat şi eficient pentru piele fină de lungă durată

Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi uşor şi eficient

Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună

Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Soluţie completă pentru faţă şi corp

Soluţie completă pentru faţă şi corp cu 3 accesorii

Adecvat pentru o gamă largă de tonuri ale pielii şi culori ale părului

Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului

Îmbunătăţeşte-ţi rutina cu aplicaţia Philips Lumea IPL

Senzor de nuanţă a pielii şi 5 setări de intensitate



Epilator IPL SC1998/00

Repere

3 accesorii dedicate

Capetele diferite pentru corp, faţă şi zona

inghinală funcţionează cu viteză şi precizie

pentru o utilizare delicată chiar şi pe

suprafeţele sensibile. Accesoriul pentru faţă are

un filtru uşor integrat pentru tratamentul de

precizie.

Aplicaţia Philips Lumea IPL

Aplicaţia noastră gratuită vă ajută să planificaţi

tratamentul şi să îl respectaţi, apoi vă ghidează

pas cu pas prin fiecare sesiune. Descărcată de

peste 2,1 milioane de utilizatori.

Dezvoltată împreună cu dermatologi

Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a

dezvoltat Lumea IPL în consultare cu

dermatologi, pentru utilizare uşoară şi eficientă

în siguranţa casei tale. Derivat din tehnologia

utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL

oferă un tratament delicat, chiar şi în zonele

sensibile.

De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide

La fiecare 2 săptămâni pentru a începe –

aceasta înseamnă jumătate din numărul de

tratamente de la alte mărci. Urmată de retuşuri

doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea

ambelor gambe durează 8,5 minute.

Senzor de nuanţă a pielii

Alegeţi din 5 setări de intensitate pentru o

experienţă confortabilă. Senzorul de nuanţă a

pielii vă împiedică să trataţi zone ale pielii care

sunt prea închise la culoare pentru tratamentul

IPL.

Cablu foarte lung

Uşor de utilizat graţie unui cablu foarte lung

pentru acces facil şi manevrabilitate crescută.

Potrivit pentru multiple tipuri de piele şi păr

Tehnologia IPL are nevoie de contrast între

pigmentul din culoarea părului şi pigmentul din

tonul pielii, prin urmare funcţionează pe părul

natural blond închis, castaniu şi negru şi cu

tonuri ale pielii de la nuanţe deschise până la

maro mediu (I-IV).
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Specificaţii

Siguranţă şi setări reglabile

Filtru UV integrat: Îţi protejează pielea de

lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în

funcţie de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea

neintenţionată

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Utilizare cu cablu / fără fir: Utilizare cu fir

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafeţelor

mici

Putere

Utilizare cu cablu

Specificaţii tehnice

Lampă cu performanţă idicată: Conceput

pentru a dura, 250.000 pulsaţii, echivalent a

20 de ani de durată de viaţă a lămpii***

Tensiune: 100-240 V

Atașamente

Fixare corp (4cm2): Pentru utilizare sub linia

gâtului

Atașamentul feței (2cm2): Pentru utilizare în

zona de sub ochi (perciuni, pomeți, obraji,
bărbie, deasupra buzei superioare)

Accesoriu pentru zona inghinală (2 cm2):

Tratament special pentru părul din zona

inghinală

Serviciu

Garanție: 2 ani garanţie globală + 1 an

suplimentar de garanţie la înregistrarea

produsului în termen de 90 de zile

Articole incluse

Instructiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 24 V/1500 mA

Accesorii: Lavetă de curăţare

Timp de aplicare

Bikini: 4 min

Membrului inferior: 15 min

Zonele axilare: 2,5 min

Zona inghinală: 4 min

Zonele feței: 2 min

Specificaţii tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru corp: Dimensiunea ferestrei:

4,0&#160;cm2, Tratament pentru corp:

picioare, braţe, abdomen şi axile

Accesoriu pentru faţă: Dimensiunea ferestrei:

2&#160;cm2, filtru suplimentar, Tratament

pentru faţă: buza superioară, barbie şi maxilar

Accesoriu pentru zona inghinală: Dimensiunea

ferestrei: 2 cm2, Tratament pentru zona

inghinală

* Măsurat pe picioare, 67% din cele 45 de femei obţin

rezultate de 85% sau superioare.

* *Reducerea medie a părului de pe gambe după 12

tratamente este de 82%

* **La urmarea unui program de tratament. Calculat

pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona

axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte

durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips.

* ***Bărbaţii nu trebuie să folosească dispozitivul pe faţă

şi gât, în zonele în care creşte barba şi nici în zona

genitală.
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