Автоматична маша за
къдрене
StyleCare Prestige
С интелигентна система за
накъдряне
2 пъти повече коса наведнъж
Вертикален захват
Интелигентни предпазители за
къдрици

Преобразяване с мечтаните къдрици
BHB876/00

2 пъти повече коса наведнъж*
Със своята иновативна интелигентна система за навиване автоматичната машина за къдрене
Philips StyleCare Prestige Auto автоматично и без усилие прави вашите мечтани къдрици.
Преобразяване с мечтаните къдрици с 2 пъти повече коса наведнъж*
Лесна употреба
Интелигентна система за накъдряне за съвършено оформяне
Дълъг цилиндър за оформяне на 2 пъти повече коса в движение
Вертикален захват за лесно използване
Интелигентна обратна връзка с функции за звуков сигнал и автоматично спиране
Оформяне на прическа без прегряване
Красиво оформена прическа
Интелигентни предпазители за къдрици за професионално направени, невероятни, трайни
къдрици
27 комбинации на настройки за различен външен вид
3 топлинни настройки и 3 настройки за време за различни типове коса
3 регулируеми посоки на къдрене
Грижа за вашата коса
Отворена конструкция за идеални къдрици без проблеми
Защитно керамично покритие със съдържание на кератин
Технология за подсилване на къдриците: страхотен резултат при щадяща настройка на топлина
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Акценти
Интелигентна система за накъдряне

перфектни, идеални къдрици по цялата ви глава.
Бутоните за работа са разположени там, където е
захватът, за да можете интуитивно да ги достигнете.
Извитата, женствена форма на цилиндъра за
накъдряне прави накъдрянето удобно дори по-близо
до скалпа ви.

Отворена конструкция

Интелигентни предпазители за къдрици

Насладете се на съвършено оформяне с нашата
интелигентна система за накъдряне. Иновативната
система е страхотен пакет с много обновени
функции. Удивителни, трайни къдрици се създават с
натискането на един бутон с два автоматично
въртящи се предпазителя за къдрици. Те навиват
всеки кичур коса като професионален стилист като
същевременно се грижат за косата ви.
Интелигентната технология за подсилване на
къдриците позволява на автоматичната маша за
къдрене да създава трайни резултати при по-щадящи
настройки на температурата. По-дългият цилиндър,
лесният вертикален захват и отворената конструкция
на това устройство, които следват естествения път
на вашата коса ви помагат да оформяте идеално с
минимално усилие.
Дълъг цилиндър за 2 пъти повече коса

Нашата автоматична маша за накъдряне създава
идеални и невероятни къдрици, които издържат
всеки път. Благодарение на нашите иновативни
интелигентни предпазители за къдрици, косата е
идеално увита около цилиндъра като след майсторско
докосване на професионален фризьор. Тъй като всеки
кичур коса се навива равномерно при контролирана
температура, резултатът всеки път е идеален. Найдоброто е, че тази висококвалифицирана работа се
извършва автоматично само с натискането на един
бутон!

Нашата иновативна отворена конструкция в
комбинация с два вертикални предпазителя за
накъдряне ви помагат да постигнете страхотни
къдрици, като същевременно се грижите за косата
си. В просторния цилиндър въртящите се
предпазители за къдрици нежно и плавно увиват
косата около цилиндъра за накъдряне без проблеми.
Тъй като нашите предпазители на къдрици са
оформени вертикално, следвайте естествената
посока на косата и има по-малък шанс за заплитане на
косата ви. Оформяйте косата си спокойно.
Кератинова керамика

Разнообразие от 27 опции за оформяне

Защитно керамично покритие със съдържание на
кератин за по-добра грижа за косата ви.
Технология за подсилване на къдриците
Благодарение на 113% повече повърхност на къдрене
на автоматичната маша за къдрене*, вече можете да
оформяте 2 пъти повече коса в движение.
Постигнете идеалните къдрици вече по-лесно и побързо.
Вертикален захват за лесно използване

Автоматичната маша за къдрене се държи в
естествено вертикално положение с отпуснат захват,
което прави безпроблемно създаването на

Насладете се на различен външен вид с 27
комбинации на настройки (3 настройки на таймер, 3
настройки на температура, 3 настройки на посока на
накъдряне). Различните настройки за накъдряне,
температура и време могат да се използват в
различни комбинации за постигане на желания от вас
външен вид всеки път.

Нашата интелигентна технология за подсилване на
къдриците позволява страхотни, трайни къдрици при
щадяща настройка на температурата. Комбинацията
от форма, интелигентни предпазители на къдрици и
цилиндър от кератинова керамика работят в синхрон
за ефективно използване на топлината, така че косата
се оформя идеално всеки път.
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Спецификации
Характеристики
Автоматично въртене
Посоки на въртене
Покритие на нагрятите части: кератинова керамика
Автоматично изключване:
след 60 мин
Въртящ се кабел
Халка за закачване

Аксесоари
Аксесоар за почистване на цилиндъра
Тип коса
Всички типове коса
Технически данни
Температура на оформяне: 170 °C – 190 °C – 210
°C
3 посоки на къдрене: Дясно – Редуване – Ляво
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3 посоки на къдрене: Дясно – Редуване – Ляво
Настройки на таймера: 8 сек – 10 сек – 12 сек
Време за загряване: 30 сек.
Напрежение:
Универсална V
Дължина на кабела: 2 м
Сервиз
2 години международна гаранция

* в сравнение с Philips HPS940

