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Puhastamine

2 puhastusharja pead, kott

2 võimsusseadet

 

SC5275/14

Puhas, pehme ja särav nahk
10 korda puhtam *

Philips VisaPure Essentialis on kasutatud uut näopuhastustehnoloogiat, mis viib

teie igapäevased nahahooldusharjumused uuele tasemele ilma erilise vaevata.

Õrn viis teie naha puhtaks, pehmeks ja säravaks jätmiseks.

Õrn sügavpuhastus

10 korda tõhusam puhastamine, et nahk oleks puhas ja pehme

Ainulaadne kombinatsioon pöörlemisest ja vibreerimisest

Ühe minuti programm (taimer) kogu näo jaoks

Sama õrnad nagu teie käed

Kaks võimsusseadet: õrnpuhastus ja süvapuhastus

Hõlbus kasutada, hea täiustus igapäevasele nahahooldusele

Philips VisaPure Essential sobib kasutamiseks duši all

Alus laeb Philips VisaPure Essentiali, kui see on ühendatud.

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

Massaažipäid on lihtne sooja vee ja seebiga puhastada
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Esiletõstetud tooted

10 korda puhtam

Philips VisaPure Essentialis on kasutatud uut

tehnoloogiat, mis viib teie igapäevased

puhastusharjumused uuele tasemele ilma

erilise vaevata. Õrn viis teie naha puhtaks,

pehmeks ja säravaks jätmiseks.

DualMotion'i tehnoloogia

Hari pöörleb ja vibreerib. Vertikaalne pulseeriv

liikumine vabastab õrnalt nahapinnal olevad

jäägid nagu mustus, surnud naharakud ja

meigijäägid. Pöörlev liikumine eemaldab

mustuse ja jätab alles sügavpuhastatud

nahapinna. Harjaste koordineeritud liikumine

tagab põhjaliku ja mugava puhastustulemuse.

Nutikas nahatsoonide taimer

Näo saab jagada erinevateks tsoonideks.

Nutikas nahatsoonide taimer annab teile

väikse pausiga märku, kui on aeg liikuda

järgmise tsooni juurde. Kui kogu programm on

läbitud, seiskub seade automaatselt.

Puhastusprogrammi kestus on 1 minut.

2 võimsusseadet

Igal kasutataval harjapeal saate vastavalt oma

isiklikele eelistustele kasutada kahte

võimsusseadet. Valige seadistus nr 1 kui

sooviksite kasutada leebet ja õrna režiimi ja

seadistust nr 2 kui eelistaksite intensiivsemat

puhastusrežiimi

Veekindel

Philips VisaPure Essential on veekindel ja

sobib hästi duši all kasutamiseks.

Laadimisalus tagab 30 minutit kasutamist

Alus moodustab koos Philips VisaPure

Essentiali ikoonilise disainiga elegantse

terviku. See hoiab harja, säästab ruumi ja

võimaldab õhul harja pärast kasutamist

kuivatada. Ühendatuna laeb see seadme täis

kuue tunniga.

Suurendab kreemide imenduvust

VisaPure Essentialiga puhastamine tähendab

seda, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja

surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu

sügavpuhastavale efektile imenduvad teie

lemmikuimad nahahooldustooted - kreemid,

seerumid ja essentsid - veelgi paremini teie

naha sisse.

Lihtsasti puhastatavad pead

Massaažipäid on lihtne puhastada. Lihtsalt

peske seda kraanikausis sooja vee ja seebiga.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

DualMotion'i tehnoloogia

Ühesuunaline pöörlemine

Eelised

Naha puhastamine: 10 korda tõhusam kui

käsitsi puhastamine*

Imendumine: Parandab nahahooldustoote

imendumist

Vereringe: Parandab vereringet ja paneb naha

särama

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Ikoon näitab aku tööiga

Taimer: Nahapiirkonna taimer kolme piirkonna

kohta

Veekindel: Võib kasutada duši all

LED-näidikud: Valgustugevuse seadistus, aku

tühjenemise märgutuli

Kaks kiiruseseadet: Õrn ja sügav puhastamine

Juhtmeta: kuni 30 kasutuskorda ühe

laadimisega

Alus: Laadimis- ja hoiustamisalus

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Kasutuspiirkonnad

Nägu ja kael: Põsed, Rindkere, Lõug, Laup,

Kael, Nina

Kaasasolevad tarvikud

Harjapead: Kooriv harjapea, Harjapea

normaalsele nahale

Reisikott

Kasutusjuhised: Kiirjuhend, Kasutusjuhend

Alus: Laadimis- ja hoiustamisalus

Toiteadapter: 100 - 240 V adapter

Võimsus

Laadimisaeg: 6 tundi

Toitesüsteem: Laetav aku

Tööaeg: 30 kasutuskorda, üks minut korraga

Pinge: 100–240 V

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

* 10 korda tõhusam kui käsitsi puhastamine, ent sama

õrn. Võrreldes meigi käsitsi eemaldamisega.
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