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25 mm:n keskikokoinen
kiharrinosa

Keraamiset turmaliinilevyt

Digitaaliset lämpöasetukset

 

BHB864/00

Täydelliset kiharat

ovat ulottuvillasi

Luo helposti täydelliset ja klassiset kiharat uudella kihartimellamme. Keraaminen

turmaliinipinnoitettu kiharrinosa suojaa hiuksia ja tekee niistä täydellisen sileät ja

kiiltävät. 200 °C:n lämpötila takaa kauniit kiharat yhdellä kiharruskerralla.

Upeasti muotoiltu kampaus

Keraamiset turmaliinilevyt tekevät hiuksista kiiltävät ja pehmeät

Täydelliset tulokset jopa 200 °C:ssa

25 mm:n keskikokoisella kiharrinosalla klassiset kiharat

Hellävaraisempi hiuksille

8 kätevää digitaalista lämpöasetusta

Helppokäyttöinen

Kiharrinosassa on 30 % enemmän muotoilupintaa pitkiä ja paksuja hiuksia varten

Cool Tip helpottaa käyttöä ja lisää turvallisuutta

Turvajalusta helpottaa käyttöä

Lämpenee käyttövalmiiksi 60 sekunnissa

Lukitustoiminto estää tahattoman käynnistymisen

Pyörivä johto estää johtosotkut

Turvallinen automaattinen virrankatkaisu

1,8 m:n virtajohto



Kiharrin BHB864/00

Kohokohdat

Keraamiset turmaliinilevyt

Keraaminen kiharrinosa estää hiusvauriot

tehokkaasti muotoilun aikana.

Turmaliinipinnoite tekee hiuksista

uskomattoman pehmeät ja kiiltävät.

Digitaaliset lämpöasetukset

Kahdeksalla kätevällä digitaalisella

lämpöasetuksella voit säätää kihartimen

lämpötilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi,

joten hiusvaurioita ei synny.

Lämpötila jopa 200 °C

Korkealla lämpötilalla muotoilet hiukset

helposti ja saat juuri tyyliisi sopivan

lopputuloksen.

25 mm:n keskikokoinen kiharrinosa

25 mm:n keskikokoisella kiharrinosalla

klassiset kiharat

30 % enemmän muotoilupintaa

Kiharrinosan suuremman muotoilupinnan

ansiosta muotoilet helposti myös pitkät ja

paksut hiukset.

Kuumentumaton kärki

Muotoilijan kärki on valmistettu lämpöä

eristävästä materiaalista, jotta se pysyy

viileänä. Voit pitää siitä kiinni turvallisesti

muotoilun aikana.

Turvajalusta

Voit asettaa kihartimen turvallisesti

turvajalustalle käytön aikana

Lämpenee nopeasti käyttövalmiiksi

Hiustenmuotoilija lämpenee käyttövalmiiksi

60 sekunnissa

Lukitustoiminto

Lukitustoiminnon ansiosta et enää vahingossa

muuta lämpötila-asetuksia.

Pyörivä johto

Kätevä tekniikka pyörittää johtoa ja estää

johtosotkut.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

 



Kiharrin BHB864/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Kiharrinosan koko: 25 mm

Kiharrinosan pinnoite: Keraamiset

turmaliinilevyt

Lämpötila: 130 °C–200 °C

Lämpöasetusten määrä: 8

Lämpötilanohjauksen tyyppi: LCD

Kuumenemisaika: 60 s

Johdon pituus: 1,8 m

Jännite: Kaikkialla maailmassa V

Ominaisuudet

Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutin

kuluttua

Painikelukitus

Teline

Pyörivä johto

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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