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oor een schone, gladde en stralende huid
nkzij de unieke DualMotion-technologie reinigt de Philips VisaPure MEN Essential uw 
zicht tot wel 10 keer beter* dan reinigen met de handen voor een schoon, glad en 
alend resultaat.

Past in uw dagelijkse routine
• Gebruik het dag en nacht voor uw dagelijkse verzorgingsroutine
• Snoerloos gebruik voor maximaal 20 reinigingsbeurten
• Diepe gezichtsreiniging in slechts 1 minuut
• Kan onder de douche worden gebruikt

Zachte massage voor een stralende huid
• Verzacht de huid en het haar voor een gladdere scheerbeurt
• Gecoördineerde bewegingen van de borstelharen voor verhoogde microcirculatie
• Reinigt de baard grondig en maakt deze zachter

Aangepast aan de behoeften van uw huid
• Verschillende soorten opzetborstels voor de behoeften van uw huid
• Vervang de opzetborstel iedere 3 maanden voor hygiënisch gebruik

Tot wel 10 keer beter dan reinigen met de handen*
• 17.000 krachtige borstelharen voor superieur bereik
• Unieke DualMotion-technologie voor ultieme reiniging



 DualMotion-technologie

De unieke combinatie van rotatie en trilling 
reinigt tot 10 keer beter dan met de handen. 
Terwijl de trillingen voorzichtig olie, vuil en 
dode huidcellen losweken, worden door de 
rotatie onzuiverheden eenvoudig weggeveegd.

Superieur bereik

De 17.000 borstelharen hebben elks een 
diameter van 75 micron waarmee delen van 
het gezicht kunnen worden gereinigd waar u 
met uw handen niet bij kunt. Talg, vuil en dode 
huidcellen worden grondig verwijderd, 
waardoor uw huid schoon en glad wordt.

Zachte massage

De gecoördineerde bewegingen van de 
borstelharen masseren de huid voorzichtig en 
verhogen de microcirculatie. Hierdoor krijgt u 
een aangenaam schoon gevoel en een stralende 
huid.

Glad en comfortabel scheren

In combinatie met de gewenste reinigingsgel of 
schuim, verzacht Philips VisaPure MEN de huid 
en het haar, zodat u zich comfortabel glad kunt 
scheren.

Zachte baard

In combinatie met de gewenste reinigingsgel of 
schuim, reinigt Philips VisaPure MEN grondig in 
en onder uw baard zonder te trekken, met een 
schone, zachte en aangename baard als 
resultaat.

Past in uw dagelijkse routine

U kunt de VisaPure MEN eenvoudig inpassen in 
uw dagelijkse routine: gebruik het in de 
ochtend voor een schoon, fris begin van de dag 
of 's avonds om het vuil van de dag weg te 
vegen!

Eenvoudig reinigen in 1 minuut

Volg deze 3 eenvoudige stappen voor een 
grondige gezichtsreiniging in slechts 1 minuut: 
1. Bevochtig uw gezicht en de borstel met 
water en breng uw gewenste gezichtszeep aan, 
2. Reinig beide wangen en uw voorhoofd elk 20 
seconden, met lange halen, 3. Spoel uw gezicht 
en borstel af met water.

Waterdicht

Philips VisaPure MEN Essential is 
waterbestendig en kan eenvoudig in de douche 
worden gebruikt en onder de kraan worden 
schoongemaakt.

Oplaadbaar

Wanneer de Philips VisaPure MEN Essential 
volledig is opgeladen, gaat deze maximaal 20 
reinigingsbeurten mee. Dat zijn 10 dagen bij 
tweemaal daags gebruik.
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Vermogen
• Oplaadtijd: 8 uur
• Spanning: 100 - 240 V
• Voedingssysteem: Oplaadbare batterij
• Gebruikstijd: 20 keer te gebruiken, elk 1 minuut

Gebruiksgemak
• Batterij-indicator: Geeft de levensduur van de 

batterij weer
• Handvat: Ergonomisch voor goede grip
• Draadloos: tot 20 keer te gebruiken zonder op te 

laden
• Past in uw dagelijkse routine: Overdag of 's avonds 

te gebruiken
• Oplaadbaar: Volledig opgeladen in 8 uur
• Waterdicht: Kan onder de douche worden 

gebruikt
• 1 optimale snelheidsstand

Voordelen
• Gladder en comfortabeler scheren: Verzacht de 

huid en het haar
• Scrub: Verwijdering van dode huidcellen
• Stralende huid: Zachte massage
• Zachte baard
• Aangepast aan de behoeften van uw huid: Diverse 

borstels verkrijgbaar
• Ultieme gezichtsreiniging: DualMotion-technologie

Meegeleverde artikelen
• Opzetborstels: Opzetborstel voor de normale 

huid
• Instructies voor gebruik: Snelstartgids, 

gebruiksaanwijzing
• Beschermkap: opzetborstel schoonhouden
• Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•
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* In vergelijking met reinigen met de handen, getest op 30 mannen 
door een onafhankelijk bureau in Zuid-Korea in 2015

http://www.philips.com

