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Hajformázó

StyleCare Essential

 
16 mm-es hajformázó henger

200 °C-os hőmérséklet

Kerámiabevonat

 
BHB862/00

Minden, ami a laza hullámokhoz kell

A gyönyörű hullámok készítése még soha nem volt ilyen egyszerű. Csak tekerje fel és formázza tincseit a hőn

vágyott hullámokért. A kerámiabevonat fényessé és csillogóvá teszi a hajat, ami biztosítja a ragyogó és életteli

megjelenést.

Gyönyörűen formázott haj
16 mm-es hajformázó henger a laza hullámokhoz és loknikhoz

200 °C-os magas hőmérséklet az optimális eredményekért

Kevésbé károsítja haját
Védő kerámiabevonat az extra kíméletes formázáshoz

Egyszerű használat
Villogó LED-fény jelzi, ha a készülék használatra kész

Egyszerűbb és biztonságosabb, hőszigetelt formázóvég

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

1,8 méteres hálózati kábel

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia



Hajformázó BHB862/00

Fénypontok Műszaki adatok
Élettel teli, laza fürtök
A 16 mm-es hengerátmérővel rugalmas, élettel

teli fürtöket és hullámokat alakíthat ki az

igazán vidám, fiatalos megjelenésért.

Gyengéd a hajhoz
A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást

biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az

mindig ragyogó és selymes lesz.

200 °C-os magas hőmérséklet
A 200 ºC-os maximális hőmérséklet optimális

eredményt nyújt, miközben a lehető

legkevésbé károsítja a hajat.

Üzemkész állapotjelző
A LED fény villogásról folyamatos világításra

vált, ha a hajformázó kellően felmelegedett és

használatra kész.

Hőszigetelt formázóvég
A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja azt; ez

biztonságos és egyszerű használatot tesz

lehetővé.

Gyors felmelegedési idő
A hajformázó gyorsan felmelegszik, 60

másodperc alatt használatra kész.

1,8 méteres kábel
Az 1,8 m hosszú hálózati kábelnek

köszönhetően kényelmesen használható.

Elforgatható vezeték
Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

2 év garancia
A Philips 2 év teljes garanciát nyújt a

készülékhez, ezáltal biztosítva készüléke

hosszú élettartamát, mindennapi használat

mellett.

 

Jellemzők
Bevonattal ellátott fűtött részek: Kerámia

Üzemkész állapotjelző

Elforgatható vezeték

Henger átmérője: 16 mm

Hajtípus
Eredmény: Tömör hullámok és loknik

Hajhossz: Hosszú, Közepes

Műszaki adatok
Formázási hőmérséklet: 200 °C

Hőfokbeállítások száma: 1

Kábelhosszúság: 1,8 m

Felmelegedési idő: 60 mp

Feszültség: Minden országban V

Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia

 

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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