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Wałek o średnicy 16 mm

Temperatura 200°C

Powłoka ceramiczna
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Wszystko, aby tworzyć

sprężyste loki

Tworzenie pięknych loków nigdy nie było tak proste. Wystarczy owinąć włosy

wokół wałka i wykonać odpowiednią stylizację, aby uzyskać wymarzone loki.

Ceramiczna powłoka pozwala nadać fryzurze dodatkowy blask, a włosy stają się

sprężyste, stylowe i pełne życia.

Doskonale wystylizowane włosy

Wałek 16 mm do skręcania sprężystych loków i drobnych loczków

Wysoka temperatura 200°C zapewnia optymalne rezultaty

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ochronna powłoka ceramiczna do bardzo łagodnej stylizacji

Łatwość użytkowania

Miganie wskaźnika LED informuje o gotowości urządzenia do użycia

Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja

Szybkie nagrzewanie — 60 sek.

Przewód zasilający 1,8 m

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

2 lata ogólnoświatowej gwarancji



Lokówka BHB862/00

Zalety

Bujne, sprężyste loki

Za pomocą wałka o średnicy 16 mm można

stworzyć sprężyste, dynamiczne loki i drobne

loczki zapewniające wesoły i młodzieńczy

wygląd.

Łagodna dla włosów

Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia

równomierne rozprowadzanie ciepła i jest

mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają

miękkie i lśniące.

Wysoka temperatura — 200°C

Wysoka temperatura 200°C gwarantuje

optymalne rezultaty i minimalizuje ryzyko

uszkodzenia włosów.

Wskaźnik gotowości do pracy

Wskaźnik LED przestaje migać, gdy lokówka

jest nagrzana i gotowa do użycia.

Nienagrzewająca się końcówka

Końcówka lokówki jest wykonana ze

specjalnego materiału termoizolacyjnego,

który się nie nagrzewa. Można ją bezpiecznie

trzymać podczas modelowania włosów, aby

zapewnić optymalną łatwość użycia.

Krótki czas nagrzewania

Lokówka nagrzewa się szybko — jest gotowa

do pracy w 60 sekund.

Przewód o długości 1,8 m

Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi

zasilającemu o długości 1,8 m.

Obrotowy kabel

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

2 lata gwarancji

Philips zapewnia pełną 2-letnią gwarancję,

dzięki czemu otrzymujesz trwały produkt do

codziennego użytku.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Właściwości

Powłoka na nagrzewających się elementach:

Ceramiczna

Wskaźnik gotowości do pracy

Obrotowy kabel

Średnica: 16 mm

Typ włosów

Rezultat: Mocno skręcone loki i loczki

Długość włosów: Długie, Średni

Dane techniczne

Temperatura stylizacji: 200°C

Liczba ustawień temperatury: 1

Długość przewodu: 1,8 m

Czas nagrzewania: 60 s

Napięcie: Świat V

Serwis

2 lata gwarancji
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