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Laras 16 mm

Suhu 200°C

Lapisan keramik

 

BHB862/00

Untuk rambut ikal yang

menawan
Kini mendapatkan rambut ikal jadi lebih mudah! Cukup gulungkan lalu tata rambut

untuk mendapatkan rambut ikal yang selama ini Anda dambakan. Lapisan

keramiknya menjadikan rambut Anda semakin mengilap, mengembang,

menawan, dan tampak luar biasa.

Rambut tertata indah

Laras pengeriting 16mm untuk rambut ikal dan keriting spiral yang menawan

Suhu tinggi 200°C untuk hasil terbaik

Lebih ramah pada rambut

Lapisan pelindung keramik untuk penataan rambut yang tidak merusak rambut

Mudah digunakan

Alat akan siap digunakan begitu lampu LED-nya berkedip

Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

Kabel daya 1,8 m

Kabel putar agar tidak kusut

Garansi 2 tahun di seluruh dunia



Pengeriting BHB862/00

Kelebihan Utama

Ikal tergerai dan enerjik

Dengan laras berdiameter 16 mm, Anda akan

bisa memiliki rambut ikal yang indah dan

mengembang atau keriting spiral untuk

penampilan yang lebih muda dan ceria.

Lembut di rambut Anda

Lapisan keramik yang melindungi memastikan

distribusi panas merata dan kerusakan yang

lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.

Suhu tinggi 200°C

Suhu tinggi 200°C menjamin hasil optimal dan

lembut pada rambut

Indikator siap pakai

Lampu LED akan berhenti berkedip ketika

pengeriting panas dan siap digunakan.

Ujung dingin

Ujung alat penata rambut ini terbuat dari

material insulasi panas khusus yang

menjaganya tetap dingin; Anda bisa

memegangnya dengan aman ketika menata

rambut untuk penggunaan mudah yang

optimal.

Waktu pemanasan cepat

Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan

yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60

detik.

Kabel 1,8 m

Mudah digunakan berkat kabel daya

sepanjang 1,8 m.

Kabel putar

Teknologi kabel putar yang praktis ini akan

memutar kabel sehingga tidak kusut.

Garansi 2 tahun

Philips menawarkan garansi penuh 2 tahun

untuk produk ini guna menjamin Anda

memiliki produk dengan masa pakai lama

untuk digunakan setiap hari.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Fitur

Lapisan bagian yang panas: Keramik

Indikator siap pakai

Kabel putar

Diameter laras: 16 milimeter

Jenis rambut

Hasil akhir: Ikal kecil dan keriting spiral

Panjang rambut: Panjang, Sedang

Spesifikasi teknis

Suhu penataan: 200°C

Jumlah setelan panas: 1

Panjang kabel: 1,8 m

Waktu pemanasan: 60 dtk

Voltase: Seluruh dunia volt

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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