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Philips Lumea utiliza tecnologia de luz intensa pulsada (IPL) para a eliminação segura 
s pelos a longo prazo. Esta inovação eficaz dos salões de beleza profissionais evita o 
scimento dos pelos a partir da raiz e é adequada para utilização em casa.

Liberdade máxima, incómodo mínimo
• Sensor SmartSkin com 5 regulações
• Utilização com e sem fios
• Uma solução de depilação sem custos ocultos

Pele macia e de longa duração com tecnologia de luz pulsada Lumea
• Tecnologia de depilação profissional para utilizar em casa
• Segura para utilização em todo o corpo
• Depilação por luz pulsada para homem
• Pele suave duradoura
• Trata eficazmente áreas grandes
• Depilação para muitos tipos de pelo e pele



 Remoção de pêlos de longa duração

Desenvolvida por dermatologistas e peritos 
em assuntos da pele, a Philips Lumea para 
homem utiliza tecnologia inovadora à base de 
luz (IPL) para interromper o ciclo de 
crescimento do pelo. Adequada e segura para 
utilização em casa, desativa suavemente os 
folículos dos pelos com um programa de 
tratamento, mantendo a sua pele mais suave 
durante mais tempo.

Áreas de aplicação corporais

A Philips IPL para homem foi desenvolvida com 
os melhores dermatologistas para uma 
aplicação segura, eficaz e suave nos braços, 
axilas, ombros, barriga, zona púbica (exceto o 
escroto), pernas, peito e costas.

Aplique a Lumea

1. Aplique a Philips Lumea na área pretendida a 
cada 2 semanas para os primeiros 4 a 5 
tratamentos. 2. Entre os tratamentos, os pelos 

caem naturalmente e notará menos 
crescimento. 3. Após o ciclo de tratamento 
inicial, utilize a Lumea uma vez a cada 4-8 
semanas para manter os seus resultados suaves

Desfrute da confiança

A Philips Lumea utiliza uma tecnologia 
inovadora à base de luz denominada IPL para 
interromper o ciclo de crescimento do pelo. 
Impulsos suaves de luz aplicados na raiz evitam 
a reativação dos folículos do pelo, novamente, 
depois de vários tratamentos.

Sensor SmartSkin

Conselhos para regulações automáticos 
baseados no seu tom de pele.

Modos para deslizar e pulsar

Depilação por luz pulsada para homem com 
uma janela de tratamento grande de 4,1 cm2. 
Os modos para deslizar e pulsar permitem um 
tratamento rápido em áreas grandes do corpo.

Utilização com e sem fios

Um dispositivo IPL concebido para uma 
comodidade total, a Philips Lumea para homem 
pode ser utilizada sem fios para total liberdade 
de movimentos ou ligada à corrente para um 
tratamento sem interrupções.

Tipos de pelo e pele adequados

A Philips Lumea é uma máquina de depilação 
para homem. Funciona em tons de pele desde 
muito branca (I) a castanha escura (V), mas tal 
como acontece com outros tratamentos à 
base de luz, NÃO se destina a tratar pelos 
ruivos, louros claros ou brancos/grisalhos. 
Também NÃO é adequada para pele muito 
escura (tipo de pele VI).

Não necessita de peças de substituição

A Philips Lumea é uma solução de depilação 
doméstica completa para homem pronta a 
utilizar de imediato. Não é necessário encher 
recargas nem géis.
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Especificações técnicas dos acessórios
• Acessório para tratamento corporal: Tamanho da 

janela: 4,1 cm2, Formato: curvo convexo, Energia 
da luz: 22,96 J, Espectro da luz > 565 nm

Itens incluídos
• Instruções de utilização: Manual do utilizador
• Adaptador: 19,5 V / 4000 mA

Zonas de aplicação
• Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga

Segurança e definições ajustáveis
• Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV
• 5 definições de energia da luz: Ajustável ao seu tipo 

de pele
• Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de 

luz acidentais
• Sensor de tom de pele: Deteta o seu tom de pele
• Sensor SmartSkin: A regulação correta sempre que 

desejar

Modo de aplicação
• Deslizar e pulsar: Para aplicação rápida
• Utilização com fios/sem fios: Utilização com e sem 

fios
• Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas 

pequenas

Potência
• Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas
• Lâmpada de alto desempenho: Proporciona 

> 250 000 impulsos de luz

Assistência
• Garantia: 2 anos de garantia global
•
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