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Ondulator

StyleCare Essential

 
Bară de 16 mm

Temperatură de 200 °C

Înveliş ceramic

 
BHB862/00

Tot ce ai nevoie pentru bucle elastice

Bucle superbe uşor de obţinut. Înfăşoară şuviţa şi coafează pentru a obţine aspectul cârlionţat mult visat. Stratul

ceramic adaugă strălucire şi luciu părului, conferindu-i elasticitate şi un aspect superb, plin de viaţă.

Păr coafat frumos
Bară de ondulare de 16 mm pentru onduleuri şi bucle elastice

Temperatură ridicată de 200 °C pentru rezultate optime

Mai puţină deteriorare a părului
Înveliş ceramic protector pentru coafare extrem de delicată

Uşor de utilizat
LED care luminează intermitent când dispozitivul este gata de utilizare

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Cablu de alimentare de 1,8 m

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

2 ani garanţie internaţională



Ondulator BHB862/00

Repere Specificaţii
Bucle vii, elastice
Cu diametrul barei de 16 mm poţi crea bucle şi

cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru un

aspect vesel şi tineresc.

Delicat pe părul tău
Învelişul ceramic protector asigură distribuţia

uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a

părului pentru păr moale şi strălucitor.

Temperatură ridicată de 200 °C
Temperatura ridicată de 200 °C garantează

rezultate optime, reducând în acelaşi timp la

minim deteriorarea părului.

Indicator pentru starea de utilizare
Ledul încetează să mai clipească când

ondulatorul s-a încălzit şi este gata de

utilizare.

Vârf rece
Vârful aparatului de coafat este fabricat dintr-

un material termoizolant special, pentru a

rămâne rece; îl poţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru uşurinţă optimă în utilizare.

Durată scurtă de încălzire
Acest dispozitiv de coafat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60

secunde.

Cablu de alimentare de 1,8 m
Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului

de alimentare de 1,8 m.

Cablu de alimentare cu articulaţie
Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

2 ani garanţie
Philips oferă garanţie completă de 2 ani pentru

acest produs, pentru ca tu să beneficiezi de un

produs pe care îl vei utiliza zilnic.

 

Caracteristici
Înveliş pentru părţile fierbinţi: Ceramică

Indicator pentru starea de utilizare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Diametru butuc: 16 mm

Tipul părului
Rezultat final: Bucle strânse şi cârlionţi

Lungimea părului: Lung, Medie

Specificaţii tehnice
Temperatură de coafare: 200°C

Număr de setări de căldură: 1

Lungime cablu: 1,8 m

Timp de încălzire: 60 sec

Tensiune: La nivel global V

Service
Garanţie internaţională 2 ani

 

Philips Green Logo
Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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