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Kodralnik za
glamurozen sijaj

StyleCare

 
13–25 mm stožčasta cevka

Nega z ioni

S titanom obogatena cevka

Indikator pripravljenih kodrov

 
BHB872/00

Živahni, sijoči kodri in valovi
Predstavljamo vam kodralnik za glamurozen sijaj. Naš prvi kodralnik z nego z ioni in s titanom obogateno cevko

za čudovito sijoče kodre in valove. Edinstven indikator pripravljenih kodrov za lažje oblikovanje enakih kodrov in

zaščito pred pregrevanjem.

Čudovito oblikovani lasje
Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

S titanom obogatena cevka za popolne rezultate

Do 210 °C za popolne rezultate

Manj poškodovanih las
Edinstveni indikator pripravljenih kodrov preprečuje pregrevanje las

9 digitalnih nastavitev temperature za popoln nadzor

Enostavna uporaba
Daljša cevka za dolge ali goste lase

Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 45 sekundah

Funkcija zaklepa tipk preprečuje nenamerno vklapljanje

Varnostno stojalo za enostavno uporabo

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

1,8-metrski napajalni kabel

Idealen sopotnik zaradi napetosti za uporabo po vsem svetu



Kodralnik za glamurozen sijaj BHB872/00

Značilnosti Specifikacije
Nega z ioni
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično

naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno

povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so

gladki lasje z živahnim sijajem.

S titanom obogatena cevka
Titan, ki ga uporabljajo tudi profesionalci, je

cenjen zaradi trpežnosti in hitrega prenosa

toplote, kar zagotavlja boljše oblikovanje

pričeske. Cevka je obogatena s titanom za

boljše rezultate.

Indikator pripravljenih kodrov
Edinstveni indikator pripravljenih kodrov

zapiska, ko je koder pripravljen. Ta inovativna

funkcija pomaga oblikovati čudovite kodre in

valovite lase ter hkrati preprečuje pregrevanje

las. Lahko pa pričesko oblikujete tudi brez

uporabe te funkcije.

Do 210 °C
Visoka temperatura omogoča spreminjanje

oblike pričeske in oblikovanje kodraste

pričeske, ki jo želite.

Digitalna nastavitev temperature
Digitalni zaslon z 9 nastavitvami temperature

vam omogoča popoln nadzor nad temperaturo

za svoj tip las, da se lasje ne poškodujejo.

Daljša cevka
Kodralnik ima dolgo cevko dolžine 160 mm, ki

je idealna za kodranje dolgih ali gostih las.

Varnostno stojalo
Kodralnik lahko med uporabo varno postavite

na varnostno stojalo.

Hitro segrevanje
Oblikovalnik se hitro segreje in je pripravljen za

uporabo v 45 sekundah.

Funkcija zaklepa tipk
Vedno imate vse pod nadzorom. Funkcija za

zaklep tipk preprečuje nenamerno

spreminjanje temperature.

Vrtljiv kabel
Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča

vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

1,8-metrski kabel
1,8-metrski napajalni kabel omogoča priročno

uporabo.

Univerzalna napetost
Idealen sopotnik zaradi napetosti za uporabo

po vsem svetu

Tehnične specifikacije
Velikost cevke: 13–25 mm

Prevleka cevke: Keramika s titanom

Temperaturni razpon: 130–210 °C

Število nastavitev temperature: 9

Vrsta nadzora temperature: LCD

Čas segrevanja: 45 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

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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