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16 mm:n kiharrinosa

200 °C:n lämpötila

Keraaminen pinnoite

 

BHB862/00

Näin saat joustavat kiharat
Nyt saat upeat kiharat helposti. Muotoile haluamasi kiharat kiertämällä hiusosioita

laitteen ympärille. Keraaminen pinnoite lisää hiusten kiiltoa ja takaa joustavan,

upean ilmeen.

Upeasti muotoiltu kampaus

Tiukkoja kiharoita ja korkkiruuvikiharoita 16 mm:n kiharrinosalla

200 °C:n lämpötila takaa täydellisen lopputuloksen

Hellävaraisempi hiuksille

Suojaava keraaminen pinnoite suojaa hiuksia

Helppokäyttöinen

LED-merkkivalo vilkkuu, kun laite on käyttövalmis

Cool Tip helpottaa käyttöä ja lisää turvallisuutta

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

1,8 m:n virtajohto

Pyörivä johto estää johtosotkut

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Kiharrin BHB862/00

Kohokohdat

Eloisat ja ilmavat kiharat

16 mm:n kiharrinosan avulla voit luoda eloisat

kiharat ja korkkiruuvit, jotka antavat iloisen ja

nuorekkaan ilmeen.

Hellä hiuksillesi

Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön

tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja

kiiltäville hiuksille.

200 °C:n lämpötila

200 °C:n lämpötila takaa optimaaliset tulokset

ja on hellävaraisempi hiuksille.

Valmiusvalo

LED-valo lakkaa vilkkumasta, kun kiharrin on

kuumentunut ja käyttövalmis.

Kuumentumaton kärki

Muotoilijan kärki on valmistettu lämpöä

eristävästä materiaalista, jotta se pysyy

viileänä. Voit pitää siitä kiinni turvallisesti

muotoilun aikana.

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Hiustenmuotoilija lämpenee käyttövalmiiksi

60 sekunnissa

1,8 m johto

Kätevä käyttää 1,8 metrin virtajohdon ansiosta.

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

2 vuoden takuu

Philips antaa tälle tuotteelle täyden kahden

vuoden takuun, jotta saat varmasti kestävän,

jokapäiväiseen käyttöön sopivan tuotteen.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

 



Kiharrin BHB862/00

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Lämpenevien osien pinnoite: Keraaminen

Valmiusvalo

Pyörivä johto

Kiharrusosan halkaisija: 16 mm

Hiustyyppi

Lopputulos: Tiukat kiharat ja korkkiruuvikiharat

Hiusten pituus: Pitkä, M

Tekniset tiedot

Muotoilulämpötila: 200 °C

Lämpöasetusten määrä: 1

Johdon pituus: 1,8 m

Kuumenemisaika: 60 s

Jännite: Kaikkialla maailmassa V

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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