
 

 

Philips
Tay sen tắm chăm sóc da

Chăm sóc da
Loại bỏ clo dư
Hai chế độ phun nước
Vòi phun làm sạch dễ dàng

AWP1708CH
Chào đón làn da ẩm mịn hơn!

Với thiết kế đường cong duyên dáng và bộ lọc 3 trong 1, tay sen tắm chăm sóc da này 
có thể loại bỏ clo dư và cung cấp thành phần dưỡng ẩm để chăm sóc da, tỏa ra hương 
hoa hồng khi phun và lưu hương trên cơ thể sau khi tắm.

Thiết kế tinh tế, vẻ ngoài nổi bật

• Thiết kế đường cong duyên dáng

• Quy trình mạ điện 6 lớp cho màu sắc bền lâu

Thiết kế thân thiện với người dùng

• Dễ dàng loại bỏ cặn vôi với vòi phun bằng silicon lỏng

• Dễ dàng thay thế bộ lọc bằng 3 bước

• Phun nước thô để làm sạch hàng ngày

Bộ lọc chăm sóc da

• Nhả nhanh các thành phần dưỡng da nhờ cơ chế quay

• Phun tăng áp để hồi sinh làn da mệt mỏi

• Hương hoa hồng lưu giữ trên cơ thể sau khi tắm

• Giàu vitamin C, axit hyaluronic và axit polyglutamic



 

Phun dưỡng da
Chức năng Phun dưỡng da giàu vitamin C, axit 
hyaluronic và axit polyglutamic, có thể loại bỏ clo dư 
và cung cấp thành phần dưỡng ẩm để chăm sóc da.

Cơ chế nhả quay bộ lọc
Bộ lọc sẽ luân chuyển theo dòng nước, cho phép các 
thành phần dưỡng da được phun ra nhanh chóng sau 
khi hòa vào nước.

Hương hoa hồng
Hương hoa hồng được tỏa ra khi sen tắm phun 
nước, để bạn tận hưởng cảm giác sảng khoái khi tắm

Phun tăng áp
76 lỗ phun nhỏ tạo ra luồng phun mạnh, giúp giảm 
bớt rắc rối khi lực nước yếu và lượng nước phun dày 
đặc có thể mang lại cảm giác thư giãn hoàn toàn cho 
làn da.

Thiết kế đường cong
Tay sen tắm sử dụng thiết kế đường cong duyên 
dáng, trang trí vòng nối giữa đầu vòi và tay cầm bằng 
màu vàng sâm panh bắt mắt.

Quy trình mạ điện 6 lớp
Lớp mạ điện có thể vượt qua thử nghiệm phun muối 
axit axetic 24 giờ và đạt tiêu chuẩn cấp 10*, sáng 
bóng hơn, chống ăn mòn, chống mài mòn và chịu 
được nhiệt độ cao hơn.

Phun nước thô
Có thể chuyển đổi chức năng Phun nước thô bằng 
miếng gảy. Chức năng được sử dụng để tắm rửa hàng 
ngày và vệ sinh phòng tắm mà không lãng phí bộ lọc.

Vòi phun bằng silicon làm sạch dễ dàng
Các vòi phun được làm bằng silicon lỏng. Silicon lỏng 
chất lượng cao, chống rách, dễ dàng chà xát bằng tay. 
Bạn chỉ cần chà nhẹ vòi phun để loại bỏ cặn vôi.

Bộ lọc dễ thay thế
Bạn có thể thay đổi bộ lọc dễ dàng bằng cách dùng 
tay vặn tay cầm, không cần sử dụng thêm dụng cụ.
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Những nét chính

* Tiêu chuẩn kiểm tra của thử nghiệm phun muối axit là GB / T 23447-
2009.

* Tuổi thọ của bộ lọc thay đổi tùy theo mức tiêu thụ nước của hộ gia 
đình. Bạn nên thay lõi lọc kịp thời để đảm bảo hiệu quả tuyệt vời.
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Thông số chung
• Màu sắc: Crôm
• Loại: Kiểu bộ lọc
• Hoàn thiện: Mạ điện
• Kích thước đầu vòi sen: Ø113mm
• Kiểu phun: Phun dưỡng da/Phun nước thô
• Áp suất nước đầu vào: 0,05-0,5MPa
• Chuyển đổi chế độ: Miếng gảy
• Nhiệt độ nước đầu vào: 4-60 °C
• Loại kết nối: G1/2

Thông số kỹ thuật của bộ lọc
• Kiểu bộ lọc: AWP107/59
• Thời gian sử dụng: Khoảng 1 tháng*
• Lõi lọc chính: Vitamin C / axit hyaluronic / axit 

polyglutamic

Xuất xứ
• Xuất xứ: Trung Quốc

Dịch vụ
• Thời hạn bảo hành: 2 năm
•

Các thông số
Tay sen tắm chăm sóc da
Chăm sóc da Loại bỏ clo dư, Hai chế độ phun nước, Vòi phun làm sạch dễ dàng
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