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Idealne loki w jednym ruchu
Z naszą nową lokówką w łatwy sposób stworzysz idealne, klasyczne loki. Wałek z

ceramiczno-turmalinową powłoką chroni włosy, nie dopuszcza do ich skręcania

oraz zapewnia doskonały blask. Ponadto dzięki temperaturze 200°C możesz

zakręcić piękne loki jednym ruchem.

Doskonale wystylizowane włosy

Turmalinowa powłoka ceramiczna zapewnia gładkość i blask

Ustawienia temp. do 200°C dla doskonałych rezultatów

Średni wałek 25 mm do klasycznych loków

Mniejsza szkodliwość dla włosów

8 cyfrowych ustawień temperatury zapewnia pełną kontrolę

Łatwość użytkowania

30% więcej miejsca na wałku do stylizacji długich lub grubych włosów

Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja

Podstawka zabezpieczająca ułatwia obsługę

Szybkie nagrzewanie — 60 sek.

Blokowanie za pomocą przycisku zapobiega przypadkowemu włączaniu i wyłączaniu

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

Automatyczne wyłączanie — pełne bezpieczeństwo

Przewód zasilający 1,8 m
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Zalety

Turmalinowa powłoka ceramiczna

Gładki wałek ceramiczny zapobiega

mechanicznym uszkodzeniom włosów podczas

stylizacji. Jest pokryty turmalinową powłoką,

aby nadać włosom wyjątkową gładkość i blask.

Cyfrowa regulacja temperatury

Cyfrowy wyświetlacz z 8 ustawieniami

temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając

dostosować temperaturę do typu włosów, aby

chronić je przed uszkodzeniem.

Do 200°C

Wysoka temperatura pozwala zmienić kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd loków.

Średni wałek 25 mm

Średni wałek 25 mm do klasycznych loków

30% więcej miejsca na stylizację

Więcej miejsca na wałku do łatwiejszego

kręcenia nawet długich lub grubych włosów.

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.

Podstawka zabezpieczająca

Podstawka zabezpieczająca pozwala na

bezpiecznie odłożenie lokówki podczas

korzystania z niej.

Krótki czas nagrzewania

Lokówka nagrzewa się szybko — jest gotowa

do pracy w 60 sekund.

Blokowanie za pomocą przycisku

Zawsze masz pełną kontrolę. Koniec z

przypadkowymi zmianami temperatury dzięki

funkcji blokowania za pomocą przycisku.

Obrotowy kabel

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

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.

 



Lokówka BHB864/00

Dane techniczne

Dane techniczne

Rozmiar wałka: 25 mm

Powłoka wałka: Turmalinowa powłoka

ceramiczna

Zakres temperatur: 130–200°C

Liczba ustawień temperatury: 8

Typ regulacji temperatury: LCD

Czas nagrzewania: 60 s

Długość przewodu: 1,8 m

Napięcie: Świat V

Właściwości

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Blokada

Podpórka

Obrotowy kabel

Serwis

2 lata gwarancji
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