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16mm válec

Teplota 200 °C

Keramický povrch
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Vše, co potřebujete

pro pružné lokny

Mít úžasné lokny nebylo nikdy snazší. Jednoduše je zaviňte a vytvarujte lokny

podle svých představ. Keramický povrch dodává vlasům záři a lesk, pružnost,

eleganci a život.

Krásně upravené vlasy

16mm natáčecí válec pro pružné lokny a prstýnky

200 °C vysoká teplota pro optimální výsledky

Minimální poškození vlasů

Ochranný keramický povrch pro mimořádně jemnou úpravu účesu

Snadné použití

Blikající kontrolka LED signalizuje, že je zařízení připraveno k použití

Chladný konec pro snadnější a bezpečnější použití

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund

1,8m napájecí kabel

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

2letá celosvětová záruka



Kulma na vlasy BHB862/00

Přednosti

Zářivé a živé lokny

Díky válci o průměru 16 mm můžete vytvářet

nadýchané a živé lokny a prstýnky pro veselý

a mladistvý vzhled

Šetrné k vašim vlasům

Ochranná keramická vrstva zajišťuje

rovnoměrnou distribuci tepla a menší

poškození lesklých a jemných vlasů.

200 °C vysoká teplota

200 °C vysoká teplota zaručuje optimální

výsledky a současně minimalizuje poškození

vlasů.

Indikátor připravenosti k použití

Kontrolka LED přestane blikat, jakmile je

kulma připravena a připravena k použití.

Chladný konec

Chladný konec je vyroben ze zvláštního

tepelně izolačního materiálu, takže zůstává

chladný. Při úpravě účesu jej lze bezpečně

držet a optimálně používat.

Rychlá doba zahřívání

Tato kulma se rychle nahřeje a je připravena

k použití za 60 sekund.

1,8m kabel

Pohodlné použití díky napájecímu kabelu

o délce 1,8 m.

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

2letá záruka

Společnost Philips nabízí k tomuto výrobku

kompletní dvouletou záruku, abyste měli

jistotu, že vám bude výrobek sloužit bez

problému každý den.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Funkce

Povrch zahřívaných částí: Keramická

Indikátor připravenosti k použití

Otočný kabel

Průměr válce: 16 mm

Typ vlasů

Konečný výsledek: Pevné lokny a prstýnky

Délka vlasů: Dlouhá, Střední

Technické údaje

Tvarovací teplota: 200 °C

Počet nastavení teploty: 1

Délka kabelu: 1,8 m

Doba zahřátí: 60 s

Napětí: Celosvětový V

Servis

2letá celosvětová záruka
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