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Elbűvölő ragyogást
nyújtó hajvégformázó

StyleCare

 
13–25 mm-es kúpos henger

Ionos ápolás

Titánban gazdag henger

Curl Ready jelzőfény

 
BHB872/00

Rugalmas göndör fürtök és hullámok

Bemutatjuk a Glam Shine hajformázót. Ez az első ionos ápolást biztosító, titánban gazdag hengerrel ellátott

hajformázónk a gyönyörűen csillogó fürtökért és hullámokért. Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény segítségével a

frizura minden részén egyforma fürtöket készíthet, és elkerülheti a túlmelegedést.

Gyönyörűen formázott haj
Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Titánban gazdag henger a tökéletes eredményért

Akár 210 °C a tökéletes eredmény érdekében

Kevésbé károsítja haját
Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény elkerüli a haj túlmelegedését

Teljes körű vezérlést biztosító 9 digitális hőfokbeállítás

Egyszerű használat
Hosszabb henger a hosszú vagy vastag szálú hajhoz

Gyors felmelegedés, 45 mp-en belül használatra kész

Billentyűlezáró funkció a véletlen bekapcsolás ellen

Biztonsági állvány a kényelmes használatért

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

1,8 méteres hálózati kábel

Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék tökéletes útitársa lehessen



Elbűvölő ragyogást nyújtó hajvégformázó BHB872/00

Fénypontok Műszaki adatok
Ionos ápolás
A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen

fésülhető, csillogóan ragyogó haj.

Titánban gazdag henger
A professzionálisan is alkalmazott titán jól

ismert a tartósságáról és gyors hőátadásáról,

aminek köszönhetően jobb formázási

eredményt biztosít. A henger titánnal van

dúsítva a tökéletes eredmény érdekében.

Curl Ready jelzőfény
Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény

hangjelzést ad, amikor a tincs kész. Ez az

innovatív funkció segít Önnek, hogy a

gyönyörű fürtök és tincsek kialakítása közben

haja nehogy túlmelegedjen. Nélküle is

formázhat, ha más formázási időket részesít

előnyben.

Akár 210 °C
A magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan göndör frizurát biztosít,

amilyet szeretne.

Digitális hőfokbeállítás
A 9 hőmérséklet-beállítással rendelkező

digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít

Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet

beállításához a haj károsodásának elkerülése

érdekében.

Hosszabb henger
Ez a hajformázó 160 mm hosszú hengerrel

rendelkezik, mely ideális a hosszú és vastag

haj göndörítéséhez.

Biztonsági állvány
A biztonsági állvány lehetővé teszi, hogy

használat közben biztonságosan letehesse a

hajformázót

Gyors felmelegedési idő
A hajformázó gyorsan felmelegszik, 45

másodperc alatt használatra kész.

Billentyűlezáró funkció
Mindig Ön irányít. A billentyűlezáró funkciónak

köszönhetően nincs több véletlen hőmérséklet-

változtatás.

Elforgatható vezeték
Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

1,8 méteres kábel
Az 1,8 m hosszú hálózati kábelnek

köszönhetően kényelmesen használható.

Univerzális feszültségválasztás
Univerzális feszültségválasztás, hogy a

készülék tökéletes útitársa lehessen

Műszaki adatok
Hengerméret: 13–25 mm

Hengerbevonat: Titán kerámia

Hőmérséklet-tartomány: 130–210 °C

Hőfokbeállítások száma: 9

A hőfokszabályozás típusa: LCD

Felmelegedési idő: 45 mp.

Vezetékhossz: 1,8 m

Feszültség: Minden országban V

Jellemzők
Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Gombzár

Tartóállvány

Elforgatható vezeték

Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan?

Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat

kínálnak a Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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