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32 mm velika cevka

Tehnologija SplitStop

S keratinom

Digitalna nastavitev
temperature

 

BHB868/00

Zažarite s kodri
Do 95 % nerazcepljenih konic*

Kodralnik za čudovite konice je naš prvi kodralnik, ki med oblikovanjem pričeske

ščiti občutljive konice. Vrhunska tehnologija SplitStop omogoča brezskrbno

oblikovanje mehkih kodrov, s katerimi boste zažareli.

Čudovito oblikovani lasje

Do 200 °C za popolne rezultate

32 mm velika cevka za mehke kodre

Manj razcepljenih konic

Tehnologija SplitStop za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic

Dodatek keratina za boljšo nego

8 digitalnih nastavitev temperature za popoln nadzor

Enostavna uporaba

30 % več prostora za oblikovanje pričeske na cevki za dolge ali goste lase

Hladna konica za enostavnejšo in varnejšo uporabo

Varnostno stojalo za enostavno uporabo

Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Funkcija zaklepa tipk preprečuje nenamerno vklapljanje

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

Samodejni izklop za varno uporabo
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Značilnosti

Tehnologija SplitStop

Naša skrivnost za vrhunsko preprečitev

razcepljenih konic je nova tehnologija

SplitStop. Gre za edinstveno kombinacijo

optimalne učinkovitosti temperature in

zmanjšane ravni trenja, ki zagotavlja zdrave

lase od korenin do konic. Ni nenadnih

sprememb temperature, kar zagotavlja, da

cevka med oblikovanjem pričeske ves čas

enakomerno prejema optimalno temperaturo.

Cevka je prevlečena z gladko keramiko, ki

zmanjšuje trenje na pramenih las. Ustvarite

popolne kodre z bolj zdravimi konicami,

polnimi življenja.

S keratinom

Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi

močne, zdrave in čudovite. Keramika je

obogatena s keratinom za še boljšo nego las.

Digitalna nastavitev temperature

Z digitalnim zaslonom z 8 nastavitvami

temperature lahko povsem prilagodite

temperaturo svojemu tipu las, da se lasje ne

poškodujejo.

Do 200 °C

Visoka temperatura omogoča spreminjanje

oblike pričeske in oblikovanje kodraste

pričeske, ki jo želite.

32 mm velika cevka

32 mm velika cevka za mehke kodre

30 % več prostora za oblikovanje pričeske

Več prostora za oblikovanje pričeske na cevki

za enostavnejše kodranje daljših ali gostejših

las.

Hladna konica

Konica oblikovalnika je izdelana iz posebnega

toplotnega izolacijskega materiala, ki konico

ohranja hladno. Med oblikovanjem jo lahko

zato varno držite v roki.

Varnostno stojalo

Kodralnik lahko med uporabo varno postavite

na varnostno stojalo.

Hitro segrevanje

Oblikovalnik se hitro segreje in je pripravljen za

uporabo v 60 sekundah.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Velikost cevke: 32 mm

Prevleka cevke: Keratinska keramika

Temperaturni razpon: 130–200 °C

Število nastavitev temperature: 8

Vrsta nadzora temperature: LCD

Čas segrevanja: 60 s

Dolžina kabla: 1,8 m

Napetost: Globalno V

Značilnosti

Samodejni izklop: Po 60 minutah

Zaklepanje tipk

Stojalo za postavitev

Vrtljiv kabel

Servis

2-letna mednarodna garancija

* po 2 letih simulirane uporabe kodranja pri temperaturi

180 °C povprečnega Evropejca, lasje brez razcepljenih

konic
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