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chodidla

S mimořádně vysokou přesností
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mimořádně přesným kotoučem
ktrický pilník Philips Pedi Advanced zajistí sametově hladká chodidla od prstů až po 
ty. Díky jedinečnému rotačnímu kotouči a tvaru rukojeti umožňuje snadné, přesné 
emné odstranění zrohovatělé kůže na celém chodidle.

Snadné a bezproblémové používání
• Jedinečný rotační kotouč pro hladká chodidla od špiček až po paty
• Oceňovaný design rukojeti
• Pro mokré a suché použití ve sprše i mimo ni
• Nabíjecí

Překrásná pokožka
• Jemná péče pro vaši pokožku

Dokonalé výsledky
• Zvolte si správnou rychlost podle vlastních potřeb
• Stojíte-li o co nejlepší výsledky, vyměňujte disk každých šest měsíců



 Jedinečný rotační kotouč

Jedinečný rotační disk s mimořádně vysokou 
přesností zaručí sametově hladká chodidla od 
špiček až po paty. Rotační disk s vysokou 
přesností umožňuje přesně, snadno a jemně 
odstranit zrohovatělou kůži na větších 
i menších oblastech.

Jemná péče pro vaši pokožku

Díky přírodnímu minerálnímu korundu, který 
je součástí disku, poskytuje jemnou péči o vaši 
pokožku.

Oceňovaný design rukojeti

Oceňovaný ergonomický design, díky kterému 
snadno dosáhnete na paty i prsty.

Suché a mokré používání

Pro mokré i suché použití.

Nabíjecí

Elektrický pilník Philips Pedi Advanced je 
dobíjecí, takže se nemusíte zabývat výměnou 

baterií. Plně jej nabijete za 1,5 hodiny, což vám 
zajistí ošetření na dobu 40 minut. Můžete však 
také použít možnost rychlého nabití, se kterým 
zařízení za 10 minut nabijete pro jedno celé 
ošetření vašich chodidel!

2 nastavení rychlosti

Rychlost 1 pro zvlášť účinné odstranění 
zatvrdlé kůže. Rychlost 2 pro jemné 
odstranění zatvrdlé kůže.

Disk vyměňujte každých 6 měsíců

Pro nejlepší výsledky doporučujeme výměnu 
disku každých šest měsíců.
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Příslušenství
• Přesný rotační disk: Ano
• Čisticí kartáček: Ano

Snadné použití
• Bezdrátová: Ano
• Rukojeť: Ergonomický
• Mokré a suché použití: Ano
• Indikátor baterie: Nabíjení baterie, Plný 

akumulátor, Slabý akumulátor

Spotřeba
• Rychlé nabíjení: Doba nabíjení: 10 minut

• Nabíjení: Doba nabíjení: 1,5 hod
• Nabíjecí: Ano
• Doba používání: až 40 minut

Funkce
• Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Technické údaje
• Počet kotoučků: 2

Servis
• 2letá záruka: Ano
•
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