
IPL – aparat za
odstranjevanje dlak

Lumea Advanced

 
Za depilacijo telesa in obraza

15 min. za depilacijo sp. dela
nog

> 250.000 utripov svetlobe

Posebej dolg kabel

 

SC1997/00

Nežno do dolgoročno manjše

poraščenosti

Philips Lumea Advanced čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu in

obrazu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo

svileno gladko kožo.

Dolgotrajno odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

Uživajte v gladki koži vsak dan

Enostavno in učinkovito

Prilagojen za varno in učinkovito uporabo v udobju domačega doma

Primerno za različne vrste dlak in kože

Varno, hitro in učinkovito na telesu in obrazu

Varno in učinkovito tudi na občutljivih predelih

Veliko okno za hitro uporabo

Natančni nastavek za še varnejšo uporabo na obrazu

Vgrajen senzor barve kože

Nežna obdelava

Popolna svoboda z malo truda

Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov

Način pomika in osvetlitve za priročnejšo uporabo

Pet prilagodljivih nastavitev svetlobne energije
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Značilnosti

Tehnologija IPL

Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno

tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna

svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo

uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih.

Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da

omogoča varno in učinkovito domačo uporabo.

Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi

dermatologi razvil revolucionaren sistem za

odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali

obsežne raziskave s prek 2000 prostovoljci.

Uživajte v gladki koži vsak dan

Philips Lumea uporablja nežne impulze

svetlobe vse do korena las. Posledično se rast

števila dlak na vašem telesu postopoma

zmanjšuje. Ponavljanje tega načina

odstranjevanja dlačic pusti vašo kožo čudovito,

brez dlak in gladko na otip.

Enostavno in učinkovito

Naše klinične raziskave so pokazale znatno

zmanjšanje števila dlak že po štirih

dvotedenskih postopkih, ko je koža postala

gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte

tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas

med postopki se lahko razlikuje glede na

ponovno rast dlak. - Sliko povečate tako, da jo

kliknete v galeriji slik na vrhu te strani.

Primerne vrste dlak in kože

Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno

blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini

svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips

Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in

belih/sivih dlakah. Philips Lumea tako NI

primeren niti za temno kožo.

Območja uporabe

Zanesljivo odstranjujte dlake na obrazu

(zgornja ustnica, brada in zalizci) ter delih

telesa, kot so noge, pazduhe, predel bikinija,

trebuh in roke.

Hitro odstranjevanje dlak z nog

Veliko okno za hitro uporabo na večjih

območjih, npr. na nogah.

Dodatna varnost za obraz

Z dodatnim vgrajenim svetlobnim filtrom ga

lahko uporabljate za varno odstranjevanje

obraznih dlak na zgornji ustnici, bradi, licih in

drugih občutljivih delih.

Senzor barve kože

Integrirani senzor za odtenek kože meri ten

obdelane kože na začetku vsakega

odstranjevanja dlačic in občasno tudi med

postopkom samim. Če zazna ton kože, ki je

pretemen za ta izdelek, bo samodejno ustavil

oddajanje impulzov.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do

250.000 osvetlitev

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh, Predel

bikinija, Pazduhe

Deli obraza: Brada, Zalizci, Zgornja ustnica

Nastavki

Natančni nastavek (2 cm2): Za varno uporabo

na obrazu

Nastavek za telo (4 cm2): Za uporabo pod

vratom

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Torbica

Adapter: 24 V/1500 mA

Nastavek: Čistilna krpica

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Uporaba s kablom

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-

svetlobo

5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo

glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje

nenamerno osvetljevanje

Senzor barve kože: Zazna barvo kože.

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Čas uporabe

Golen: 8 minut

Pazduha: 1 minuta

Predel bikinija: 2 min

Deli obraza: 2 min

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za priročno uporabo

Žična/brezžična uporaba: Žično

Pritisk in osvetlitev: Za odstranjevanje dlak na

neravnih predelih
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