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Skreddersydd for deg med SenseIQ
Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte

tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater

Ekstra lang kabel for bedre fleksibilitet under behandlingen

Full løsning for ansikt og kropp

Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler

Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Skånsom og komfortabel med SenseIQ
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Høydepunkter

Fire smarte tilbehørsdeler

Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til

kroppens kurver og aktiverer de mest effektive

programmene for hvert kroppsområde når de

er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu

med UV-filter. Kropp: Buet innover med et stort

vindu. Bikini og armhule: Buet utover for

områder hvor det er vanskelig å komme til.

Philips Lumea IPL-appen

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å

planlegge og følge behandlingsplanen.

Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i

økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1

millioner brukere.

Utviklet sammen med hudspesialister

Som leder innen helseteknologi utviklet Philips

Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at

du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den

hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som

brukes i profesjonelle salonger, og den gir

skånsom behandling selv på sensitive områder.

2 ganger i måneden for raske resultater

Annen hver uke for å komme i gang – det er

halvparten så mange behandlinger som andre

merker. Oppfriskning kun en gang i måneden.

Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å

behandle begge ben.

SenseIQ-teknologi

Lumea 8000-serien har fem lett justerbare

lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser

hudtonen din og hjelper deg med å finne den

mest komfortable innstillingen. Det intelligente

tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert

kroppsområde.

Ekstra lang kabel

Den er praktisk å bruke takket være den ekstra

lange kabelen, som gir enkel tilgang og

forbedret manøvrerbarhet.

For de fleste hud- og hårtyper

IPL trenger kontrast mellom pigmentet i

hårfargen og pigmentet i hudfargen og

fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt

og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk

brun (I-V).
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks

bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm2, Tilpasset

behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat,

Vindusstørrelse: 2 cm2, ekstra filter, Tilpasset

behandling for ansiktet: overleppe, hake og

kjeve

Tilbehør for bikinibehandling: Form: Konkav

bue, Vindusstørrelse: 3 cm2, Tilpasset

behandling for følsomt bikiniområde

Tilbehør for underarmbehandling: Form:

Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm2, Tilpasset

behandling for armhuler

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-

stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetsssystem: Forhindrer

utilsiktede lysglimt

SmartSkin-probe: Få rett innstilling på

forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Bruk med kabel / trådløs bruk: Bruk med

ledning

Stamp and Flash: For behandling på små

områder

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid,

450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for

lampen**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår

ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Sminkeveske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikinilinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min

* Median for hårreduksjon etter 12 behandlinger: 86 % på

leggene, 70 % på bikini, 67 % på armhulene

* * Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på

legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid

går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende

garanti
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