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Krultang
• Middelgrote staaf van 25 mm
• Toermalijn-keramisch
• Digitale temperatuurstanden

BHB864/00

De perfecte krul met één draai
Maak eenvoudig perfecte, klassieke krullen met onze nieuwe krultang. De staaf met toermalijn-keramische coating zorgt ervoor
dat je haar wordt beschermd, perfect glanst en niet pluist. Door de temperatuur van 200 °C kun je met één draai prachtige
krullen maken.
Voordelen

Prachtig gestyled haar
• Toermalijn-keramisch voor ultiem soepel en glanzend haar
• Tot 200 °C voor een perfect resultaat
• Middelgrote staaf van 25 mm voor klassieke krullen

Minder beschadiging van je haar
• 8 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Gebruiksgemak
• 30% meer ruimte op de staaf voor het stylen van lang, dik haar
• Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik

• Veiligheidsstandaard voor gebruiksgemak
• Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
• Vergrendelingsfunctie om onbedoeld in-/uitschakelen te voorkomen
• Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
• Automatische uitschakeling voor veilig gebruik
• Netsnoer van 1,8 m
• 2 jaar wereldwijde garantie

StyleCare

Kenmerken
Toermalijn-keramisch

Veiligheidsstandaard

De gladde keramische staaf voorkomt dat je haar wordt beschadigd tijdens het
stylen. De staaf is behandeld met toermalijn om je krullen ultieme gladheid en
glans te geven.

Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de krultang tijdens het gebruik veilig aan
de kant leggen

Digitale temperatuurstanden

Snelle opwarmtijd

Met het digitale display met 8 temperatuurstanden heb je absolute controle
over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging
te voorkomen.
Tot 200 °C
Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler binnen 60 seconden gebruiken.
Vergrendelingsfunctie

Dankzij de hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor
de perfecte krullen waarnaar je op zoek bent.
Middelgrote staaf van 25 mm
Je hebt altijd volledige controle. Je verandert de temperatuur nooit meer per
ongeluk dankzij de vergrendelingsfunctie.
Meedraaiend snoer

Middelgrote staaf van 25 mm voor klassieke krullen
30% meer ruimte voor stylen
De handige draaitechnologie draait het snoer, waardoor dit niet meer in de
knoop komt.
Autom. uit

Meer ruimte op de staaf voor het makkelijker krullen van lang, dik haar.
Koelblijvend uiteinde

Deze styler heeft een automatische uitschakeling. Dankzij deze functie hoef je
je geen zorgen te maken als je het apparaat per ongeluk aan hebt laten staan.
Het apparaat wordt na 60 min. automatisch uitgeschakeld.

Het uiteinde van de styler is van speciaal warmte-isolerend materiaal gemaakt
om het koel te houden, zodat je de styler tijdens het stylen veilig vast kunt
houden voor een optimaal gebruiksgemak.
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StyleCare
Snoer van 1,8 m

2 jaar garantie

Handig in het gebruik dankzij het 1,8 m lange netsnoer.

Philips biedt 2 jaar garantie voor dit product, zodat je verzekerd bent van een
product met een lange levensduur dat je elke dag kunt gebruiken.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technische specificaties
Staafgrootte
Buitenlaag
Temperatuurbereik
Aantal hittestanden
Type temperatuurregeling
Opwarmtijd
Snoerlengte
Voltage

Afmetingen van de verpakking
25 mm
Toermalijn-keramisch
130 °C - 200 °C
8,0
LCD

Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

60 sec.
1,8 m
Wereldwijd volt

Kenmerken
Autom. uit
Vergrendeling
Houder
Meedraaiend snoer

Omdoos

na 60 min.
Ja
Ja
Ja

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

Service
2 jaar wereldwijde
garantie

Ja
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