
Малка четка за

почистване

VisaPure

  Технология със завъртане

Почистване

1 почистваща глава за четка

1 настр. за интензивност

 

BSC111/06

6x по-добро почистване
Готово за 1 минута*

Малката четка за почистване с технология на въртене.Тя е компактна. Лесна за използване.

Идеална за всекидневна грижа за кожата ви. Където и да се намирате.

По-добра грижа за кожата

Технология за почистване със завъртане

6 пъти по-добро почистване от ръце*. Готови само след 1 минута!

Лесен за използване и вписване в режима ви за грижа за кожата

100% водоустойчив дизайн

Презареждаемо устройство за дълготрайна батерия

Почистването никога не е било по-лесно! 1 минута за по-добри резултати

Съвместимост с всички четки на Philips

Компактна и лека

Компактен и лек дизайн

Нежен към вашата кожа

Нежно за кожата, безкомпромисно към нечистотиите

Идеално проектирани за оптимална хигиена
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Акценти

Технология със завъртане

Движението на въртене бързо, но нежно отстранява

тези замърсявания, като ги почиства, оставяйки

кожата ви по-дълбоко почистена.

6x по-добро почистване

Благодарение на технологията на въртене и на 17

000 копринено меки косъмчета от нормалната четка

за почистване вие получавате шест пъти по-добри

резултати на почистване за мека и сияйна кожа.

Нежен към вашата кожа

Малката четка за почистване VisaPure е сурова към

замърсяванията, но нежна към кожата. Благодарение

на своите копринено меки, тънки и плътни косъмчета

тя гарантира плавно плъзгане, като същевременно

почиства за пълен комфорт на кожата. Малката четка

за почистване VisaPure е достатъчно нежна, за да я

използвате два пъти дневно.

100% водоустойчивост

Уредът е 100% водоустойчив и може лесно да бъде

използван под душа и почистван под течаща вода.

Акумулаторна

Когато е напълно заредено това устройство разполага

с безкабелен заряд за 20 използвания, еквивалентно

на 10 дни при използване два пъти дневно.

Програма за 1-минутно почистване

Благодарение на препоръчителната програма за

почистване от 1 минута за ефективно и превъзходно

почистване малката четка за почистване VisaPure

лесно се вмества във вашата процедура и я прави по-

добра!

Съвместимост с всички четки

Това устройство е съвместимо с всички четки на

Philips, които са пригодени към конкретния тип кожа

и нужди.

Компактност за ваше удобство

Със своя компактен и лек дизайн малката четка за

почистване VisaPure се побира във вашата чанта или

на рафта в банята. Това е идеалната малка четка за

почистване за всекидневната ви грижа за кожата,

където и да се намирате.

Проектирани за оптимална хигиена

Коприненомекият материал на косъмчетата на всички

наши глави за четки VisaPure е специално подбран

деликатен найлон. Това спомага за изключително

лесното почистване на главите за четки и запазването

им свежи.
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Спецификации

Предимства

Попиване: Подобрява абсорбирането на продуктите

ви за грижа за кожата

Почистване на кожата: 6 пъти по-ефективно от

ръчно почистване*

Лесна употреба

Безжични: до 20 употреби без зареждане

Индикатор за батерията: Иконата показва

състоянието на батерията

1 настройка за скорост: Дълбоко почистване

Водоустойчива: Може да се използва под душа

Зони на третиране

Лице и шия: Бузи, Брадичка, Предна част на главата,

Шия, Нос

Включени в комплекта

Глави за четка: Глава за четка за нормална кожа

Упътване за употреба: Ръководство за бърз старт,

ръководство за потребителя

Адаптер за електрозахранване: 100 – 240 V адаптер

Технически данни

Еднопосочно въртене

Захранване

Време за зареждане: 8 часа

Система за захранване: Акумулаторна батерия

Време за работа: 20 използвания по 1 минута

Напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

 

* *В сравнение с ръчното почистване. Данните са във файла.
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