
 

 

Philips VisaPure
Minigezichtsreiniger

Rotatietechnologie
Reiniging
1 reinigingsborstel
1 intensiteitsstand

BSC111/06
6x betere reiniging

Klaar in 1 minuut*
De minigezichtsreiniger met rotatietechnologie. Compact, gebruiksvriendelijk en perfect 
voor de dagelijkse verzorging van uw huid, waar u ook bent.

Compact en lichtgewicht
• Compact en licht ontwerp

Betere huidverzorging
• 6x betere reiniging dan met de handen*. Klaar in slechts 1 minuut!
• Rotatietechnologie voor reiniging

Gebruiksvriendelijke aanvulling op uw huidverzorgingsroutine
• 100% waterbestendig design
• Reinigen was nog nooit zo eenvoudig! 1 minuut voor betere resultaten
• Geschikt voor alle Philips-borstels
• Oplaadbaar voor een lange gebruiksduur

Zacht voor uw huid
• Zacht voor uw huid, genadeloos voor onzuiverheden
• Het perfecte ontwerp voor optimale hygiëne



 Rotatietechnologie

De roterende beweging verwijdert 
onzuiverheden snel maar behoedzaam door ze 
weg te vegen en reinigt de huid diep.

6x betere reiniging

Dankzij de rotatietechnologie en de 17.000 
fluweelzachte borstelharen van de normale 
reinigingsborstel krijgt u zes keer betere 
reinigingsresultaten voor een zachte en 
stralende huid.

Zacht voor uw huid

De VisaPure-minigezichtsreiniger is 
genadeloos voor onzuiverheden, maar zacht 
voor uw huid. Dankzij de fluweelzachte, dunne 
en dichte borstelharen glijdt het apparaat 
soepel over uw huid en reinigt die voor 
optimaal comfort. De VisaPure-

minigezichtsreiniger is zacht genoeg om twee 
keer per dag te gebruiken.

100% waterdicht

Het apparaat is 100% waterbestendig en kan 
eenvoudig in de douche worden gebruikt en 
onder de kraan worden schoongemaakt.

Oplaadbaar

Als het apparaat helemaal is opgeladen, heeft 
het een snoerloos vermogen voor 20 keer 
gebruiken of 10 dagen wanneer het twee keer 
per dag wordt gebruikt.

Reinigingsprogramma van 1 minuut

Met het aanbevolen reinigingsprogramma van 1 
minuut voor effectief en superieur reinigen 
past de VisaPure-minigezichtsreiniger 
gemakkelijk in uw dagelijkse verzorging en 
maakt die zelfs beter!

Geschikt voor alle borstels

Dit apparaat is compatibel met alle Philips-
borstels, die zijn ontworpen voor uw 
specifieke huidtype en behoeften.

Compact voor uw gemak

Dankzij het compacte en lichte ontwerp past 
de VisaPure-minigezichtsreiniger gemakkelijk 
in uw handtas of op een plank in de badkamer. 
Het is de perfecte minireiniger voor uw 
dagelijkse huidverzorging, waar u ook bent.

Ontworpen voor optimale hygiëne

De fluweelzachte borstelhaartjes van al onze 
VisaPure-opzetborstels zijn gemaakt van 
speciale, fijne nylon. Dit zorgt dat de 
opzetborstels zeer eenvoudig te reinigen zijn 
en langer fris blijven.
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Kenmerken
Minigezichtsreiniger
Rotatietechnologie Reiniging, 1 reinigingsborstel, 1 intensiteitsstand
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Vermogen
• Spanning: 100-240 V
• Oplaadtijd: 8 uur
• Voedingssysteem: Oplaadbare batterij
• Gebruikstijd: 20 keer te gebruiken, elk 1 minuut

Technische specificaties
• Rotatie in één richting

Gebruiksgemak
• Batterij-indicator: Pictogram geeft de levensduur 

van de batterij aan
• Draadloos: tot 20 keer te gebruiken zonder op te 

laden
• Waterdicht: Kan onder de douche worden 

gebruikt
• 1 snelheidsstand: Diepe reiniging

Voordelen
• Huidreiniging: 6x effectiever dan reiniging met de 

hand
• Absorptie: Verbetert de opname van uw 

huidverzorgingsproduct

Meegeleverde artikelen
• Opzetborstels: Opzetborstel voor de normale 

huid
• Instructies voor gebruik: Snelstartgids, 

gebruiksaanwijzing
• Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Toepassingsgebieden
• Gezicht en hals: Wangen, Kin, Voorhoofd, Hals, 

Neus
•
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Specificaties
Minigezichtsreiniger
Rotatietechnologie Reiniging, 1 reinigingsborstel, 1 intensiteitsstand

* *Vergeleken met reiniging met de handen. Informatie beschikbaar.
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