Philips StyleCare
Ondulator Glam Shine

Bară conică de 13 mm - 25 mm
Îngrijire cu ioni
Bară din aliaj de titan
Indicator buclă gata

Bucle uimitoare şi onduleuri
strălucitoare
Î?i prezentăm ondulatorul Glam Shine. Primul ondulator Philips cu îngrijire cu ioni şi cu bară
îmbogăţită cu titan, pentru bucle şi onduleuri care strălucesc superb. Indicatorul Curl Ready
unic te ajută să realizezi bucle omogene de jur împrejur şi protejează împotriva supraîncălzirii.
Păr coafat frumos
• Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor și drept
• Bară din aliaj de titan pentru rezultate perfecte
• Până la 210°C pentru rezultate perfecte
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Mai puţină deteriorare a părului
• Indicatorul unic Curl Ready previne supraîncălzirea părului
• 9 setări digitale de temperatură pentru control absolut
Ușor de utilizat
• Bară mai lungă pentru păr lung sau des
• Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 45 de secunde
• Funcţie de blocare a butoanelor pentru a evita pornirea accidentală
• Stativ de siguranţă pentru utilizare ușoară
• Rotește cablul pentru a preveni încurcarea
• Cablu de alimentare de 1,8 m
• Tensiune universală pentru a obţine companionul de călătorie perfect
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Repere
Îngrijire cu ioni

Până la 210°C

Durată scurtă de încălzire

Ionii negativi elimină electricitatea statică,
tratează părul și netezesc cuticulele părului,
pentru a intensifica luciul și strălucirea acestuia.
Rezultatul - bucle netede, catifelate și
strălucitoare.

Temperatura ridicată îţi permite să schimbi
forma părului și să obţii aspectul buclat pe care
ţi-l dorești.

Acest dispozitiv de coafat are o durată de
încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 45
secunde.

Setări digitale pentru temperatură
Afișajul digital, cu 9 setări de temperatură, îţi
oferă control absolut pentru a adapta
temperatura la tipul părului tău, pentru
prevenirea accidentelor.

Funcţie de blocare a butoanelor

Bară din aliaj de titan

Bară mai lungă

Titanul, utilizat profesional, este apreciat
pentru robusteţe și pentru transferul rapid de
căldură, ceea ce are drept rezultat un coafat
mai performant. Bara este îmbogăţită cu titan,
pentru rezultate excelente.
Indicator buclă gata
Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când
bucla este gata, emiţând o alertă sonoră.
Această funcţie inovatoare te ajută să obţii
bucle și onduleuri minunate, prevenind, în
același timp, supraîncălzirea părului. Poţi să te
coafezi întotdeauna fără a-l utiliza, dacă preferi
alte durate de coafare.

Menţ. întotdeauna contr. Cu funcţia de bloc.
autom. a but., nu se mai prod. schimb. accid. a
temp.

Acest ondulator are o bară lungă, de 160 mm,
ideală pentru ondularea părului cu firul lung sau
gros.
Stativ de siguranţă

Stativul de siguranţă îţi permite să lași jos
ondulatorul în siguranţă în timpul utilizării

Sigla Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie și emisiile
de CO2. Cum? Acestea oferă o
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una
sau mai multe domenii focale ecologice
Philips – eficienţă energetică, ambalare,
substanţe periculoase, greutate, reciclare
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiune bară: 13-25 mm
Acoperire bară: Ceramică din titan
Interval de temperatură: 130 °C - 210 °C
Număr de setări de căldură: 9
Tip de comandă a temperaturii: LCD
Timp de încălzire: 45 sec
Lungime cablu: 1,8 m
Tensiune: La nivel global V

Caracteristici
•
•
•
•

Oprire automată: după 60 min.
Blocare buton
Suport pentru așezarea aparatului
Cablu de alimentare cu articulaţie

Service

• Garanţie internaţională 2 ani
•
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