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Žvilgesio suteikiantis
suktukas

StyleCare

 
13–25 mm kūginis vamzdelis

Jonizuojanti priežiūra

Titanu dengtas vamzdelis

„Curl Ready“ indikatorius

 
BHB872/00

Nepriekaištingos akį traukiančios
garbanos ir bangos
Šis žvilgesio suteikiantis suktukas yra pirmasis mūsų sukurtas suktukas, kurio jonizuojančios priežiūros titanu

praturtintas vamzdelis padės suformuoti puikias žvilgančias garbanas ir bangas. Naudodamiesi unikaliu „Curl

Ready“ indikatoriumi lengvai suformuosite garbanas ir neperkaitinsite.

Puikiai sušukuoti plaukai
Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Titanu dengtas vamzdelis puikiems rezultatams

Iki 210 °C, kad rezultatai būtų puikūs

Mažiau pažeidžiami plaukai
Unikalus „Curl Ready“ indikatorius neleidžia plaukams perkaisti

9 skaitmeniniai temperatūros nustatymai – visiškai kontrolei

Lengva naudoti
Ilgesnis vamzdelis ilgiems arba storiems plaukams

Greitai įkaista, naudoti galima po 45 sekundžių

Užrakto funkcija, padėsianti išvengti atsitiktinio įsijungimo

Apsauginis stovas, kad naudoti būtų lengva

Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo

1,8 m maitinimo laidas

Universali įtampa, todėl galėsite naudoti prietaisą visame pasaulyje



Žvilgesio suteikiantis suktukas BHB872/00

Ypatybės Specifikacijos
Jonizuojanti priežiūra
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir

nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau

žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais,

nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.

Titanu dengtas vamzdelis
Profesionalų naudojamas titanas yra

vertinamas dėl tvirtumo ir greito šilumos

perdavimo savybių, kad modeliuoti būtų

patogu. Vamzdelis dengtas titanu, kad

rezultatai būtų puikūs.

„Curl Ready“ indikatorius
Unikalus „Curl Ready“ indikatorius įspėja

pyptelėjimu, kai garbana yra suformuota. Ši

novatoriška funkcija padeda suformuoti

nuostabias garbanas ir bangas bei apsaugoti

plaukus nuo perkaitimo. Modeliuoti galite ir be

jo, jei norite naudoti kitokį modeliavimo laiką.

Iki 210 °C
Įkaitinę iki aukštos temperatūros galite pakeisti

savo plaukų formą ir mėgautis norimomis

garbanomis.

Skaitmeniniai temperatūros nustatymai
Skaitmeninis ekranas su 9 temperatūros

nustatymais suteikia visišką kontrolę, todėl

temperatūrą galite reguliuoti pagal plaukų tipą

ir taip juos apsaugoti nuo pažeidimų.

Ilgesnis vamzdelis
Šis suktukas turi 160 mm ilgio vamzdelį,

idealiai tinkantį ilgiems arba storiems

plaukams.

Apsauginis stovas
Naudodami galėsite patogiai padėti suktuką į

apsauginį stovą.

Greitai įkaista
Modeliavimo prietaisas greitai įkaista ir jį

galima naudoti po 45 sekundžių.

Užrakto funkcija
Jūs viską valdote. Daugiau jokių netyčinių

temperatūros pakeitimų naudojant užrakto

funkciją.

Sukamasis laidas
Laido susukimo technologija susuka laidus,

todėl jie nesusipainioja.

1,8 m ilgio laidas
1,8 m maitinimo laidas – naudokite patogiai.

Universali įtampa
Universali įtampa, todėl galėsite naudoti

prietaisą visame pasaulyje

Techniniai duomenys
Vamzdelio dydis: 13–25 mm

Vamzdelio danga: Titanas ir keramika

Temperatūros diapazonas: 130–210 °C

Temperatūrų nustatymų skaičius: 9

Temperatūros valdymo tipas: LCD

Įkaitimo laikas: 45 sek.

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Įtampa: Pasaulinis V

Savybės
Automatinis išjungimas: po 60 min.

Užraktas

Stovas

Sukamasis laidas

Techninė priežiūra
2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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