
Locktång

StyleCare Essential

 
16 mm kolv

Temperatur 200 °C

Keramisk beläggning

 

BHB862/00

Allt du behöver för

spänstiga lockar

Det har aldrig varit enklare att skapa fantastiska lockar. Styla håret för att få sådana

lockar du alltid velat ha. Den keramiska beläggningen gör håret glansigt och ger

spänstiga, glamorösa och livfulla lockar.

Vackert stylat hår

Kolv på 16 mm för spänstiga lockar och korkskruvar

200 °C hög temperatur för optimalt resultat

Mindre slitage på håret

Skyddande keramisk beläggning för extra skonsam styling

Lättanvänd

Blinkande LED-lampa indikerar när locktången är klar att användas

Kall spets ger enklare och säkrare användning

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

1,8 m sladd

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

2 års världsomfattande garanti



Locktång BHB862/00

Funktioner

Livfulla, spänstiga lockar

Med en kolvdiameter på 16 mm kan du skapa

spänstiga och livfulla, stora lockar eller mindre

korkskruvar.

Skonsam mot håret

En skyddande keramisk beläggning fördelar

värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger

glänsande och mjukt hår.

200 °C hög temperatur

Hög temperatur på 200 °C garanterar optimala

resultat samtidigt som du förhindrar slitage.

"Klar att använda"-indikator

LED-lampan slutar blinka när locktången har

värmts upp och är klar att användas.

Kall topp

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt

värmeisolerande material så att den inte blir

varm. Du kan hålla i den när du lockar håret

utan att riskera att bränna dig för att göra

hanteringen enklare.

Snabb uppvärmning

Den här stylern har snabb uppvärmning och är

klar att användas inom 60 sekunder

1,8 m lång sladd

Praktisk att använda tack vare den 1,8 m långa

strömsladden.

Roterbart sladdfäste

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden

roterar så att den inte trasslar ihop sig.

Två års garanti

Philips erbjuder en komplett 2-årsgaranti för

den här produkten så att du kan vara säker på

att du får en produkt med lång livslängd som

du kan använda varje dag.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

 



Locktång BHB862/00

Specifikationer

Funktioner

Beläggning på uppvärmda delar: Keramisk

"Klar att använda"-indikator

Roterbart sladdfäste

Cylinder, diameter: 16 mm

Hårtyp

Slutresultat: Små lockar och korkskruvar

Hårets längd: Långt, Medium

Tekniska specifikationer

Stylingtemperatur: 200 °C

Antal värmeinställningar: 1

Kabellängd: 1,8  m

Uppvärmningstid: 60 sek

Spänning: Hela världen V

Service

2 års världsomfattande garanti
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