
Koolutaja

StyleCare
 

25 mm keskmine rull

Turmaliin-keraamika

Digitaalne
temperatuuriseadistamine

 

BHB864/00

Üks keerd puudu ideaalsetest

lokkidest

Looge lihtsalt ideaalsed, klassikalised lokid meie uut koolutajat kasutades.

Turmaliinkeraamikaga kaetud rull tagab ideaalselt teie juuste kaitstuse, sirguse ja

sära. 200°C temperatuur lubab teil luua imeilusaid lokke ühe keeramisega.

Kaunid soengud

Turmaliin-keraamika tagab täieliku sileduse ja sära

Kuni 200°C tagab täiuslikud tulemused

25 mm keskmine rull klassikaliste lokkide jaoks

Vähem juuksekahjustusi

8 digitaalset temperatuuriseadistust tagavad täieliku kontrolli

Kergesti kasutatav

30% suurema pinnaga rull pikkadele või tihedatele juustele

Jahe otsak lihtsamaks ja ohutumaks kasutamiseks

Ohutu alus hõlbustab kasutamist

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga

Klahvilukk nuppude soovimatu vajutamise vältimiseks

Pöörlev juhe hoiab ära juhtmete sassimineku

Automaatne väljalülitus tagab ohutu kasutamise

1,8 m toitekaabel



Koolutaja BHB864/00

Esiletõstetud tooted

Turmaliin-keraamika

Siled keraamilise kattega rull väldib soengu

tegemisel juuksekahjustusi. Seda on töödeldud

turmaliiniga, mis annab teie lokkidele ülima

sileduse ja sära.

Digitaalne temperatuuriseadistamine

Digitaalne ekraan koos 8

temperatuuriseadistusega annab teile täieliku

vabaduse, et valida oma juuksetüübile

sobivaim temperatuur ja vältida kahjustusi.

Kuni 200°C

Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele

uue ilme ja saavutada soovitud lokkis

välimuse.

25 mm keskmine rull

25 mm keskmine rull klassikaliste lokkide jaoks

30% suurem pind soengu kujundamiseks

Suurema soengukujundamise pinnaga rull

lihtsustab pikkade või tihedate juuste

kujundamist.

Jahe otsak

Lokitangide otsak on valmistatud soojust

isoleerivast materjalist, nii et see on kogu aeg

jahe. Lokitangide hõlpsamaks kasutamiseks

võite sellest soengu tegemise ajal ohutult kinni

hoida.

Ohutu alus

Kasutamise ajal saate lokitangid turvaliselt

ohutule alusele panna.

Lühike kuumenemisaeg

See koolutaja kuumeneb kiiresti ja on

kasutusvalmis vaid 60 sekundiga.

Klahviluku funktsioon

Valitsete alati olukorda. Tänu klahviluku

funktsioonile ei juhtu enam seda, et muudate

kogemata temperatuuri.

Pöörlev juhe

Mugav pöörleva juhtme tehnoloogia ei lase

juhtmel keerdu minna.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

 



Koolutaja BHB864/00

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Rulli suurus: 25mm

Rulli pinnakate: Turmaliin-keraamika

Temperatuurivahemik: 130 °C - 200 °C

Kuumuseseadistuste arv: 8

Temperatuuriregulaatori tüüp: LCD

Kuumenemisaeg: 60 s

Juhtme pikkus: 1,8 m

Pinge: Ülemaailmne V

Omadused

Automaatne väljalülitus: 60 min pärast

Võtmega lukustus

Alus

Pöörlev juhe

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii
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