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Perfekte krøller hurtigt og nemt
Tager mere hår i hver enkelt lok end tidligere*

Philips StyleCare Auto Curler er et automatisk krøllejern, som krøller håret for dig

og giver perfekte krøller hver gang! Den innovative og smarte krøllefunktion ruller

automatisk hver enkelt hårlok op i den opvarmede rulle og laver en perfekt krølle –

hver gang. Philips AutoCurler gør det nemt at skabe glamour i hverdagen! Denne

model kan krølle større hårlokker ad gangen – dobbelt så meget hår ad gangen*

set i forhold til den foregående model.

Nem at anvende

Smart krøllesystem

Krøllekammeret kan krølle dobbelt så meget hår ad gangen

Smart design for nem håndtering

Anti-filtringssystem med automatisk stopfunktion

Varmesikker styling

Flot, stylet frisure

Holdbare krøller

27 stylingalternativer til variation

3 indstillinger for varme og timer til forskellige hårtyper

3 justerbar krølleretninger

Pleje til dit hår

Krøllekammeret er i åbent design, som minimerer risikoen for, at håret sætter sig fast.

Philips automatiske krøllejern har en belægning af keramisk keratin, der giver en

bedre beskyttelse, når du styler håret.

Boost-teknologi til krølning: Fantastisk resultat ved en skånsom temperaturindstilling
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Vigtigste nyheder

Smart krøllesystem

Et automatisk krøllejern til dig, der vil have

symmetriske og flotte krøller, men som ikke

orker alt bøvlet med et konventionelt krøllejern.

Philips ProCare AutoCurler trækker automatisk

lokken ind i varmerullen, krøller den perfekt og

slipper den ud efter den tidsindstilling og

varme, du har valgt. Jo flere sekunder, du

indstiller det til, jo mere fast bliver krøllen.

Denne model er en opgraderet version af

Philips tidligere automatiske krøllejern ProCare

Autocurler og skaber effektivt krøller ved en

endnu lavere temperaturindstilling.

Varmerullen, som håret krølles i, er længere,

hvilket gør, at du kan krølle større hårlokker ad

gangen.

Krøllekammeret kan krølle dobbelt så meget

hår ad gangen

Set i forhold til Philips tidligere model har

StyleCare en 113 % større krølleflade*. Det

betyder, at du kan krølle større hårlokker ad

gangen, så det er endnu hurtigere at krølle

hele håret.

Smart design for nem håndtering

Vi har udformet StyleCare, så det er så nemt

som muligt for dig at holde jernet og krølle

håret, også i nakken. Krøllejernet kan holdes

lodret mod hovedet, hvilket gør, at du kan have

et afslappet greb og altid kan nå knapperne.

Holdbare krøller

Philips automatiske krøllejern skaber perfekte

krøller, som holder længe. Håret rulles perfekt

rundt om varmerullen og giver det samme

resultat, som hvis en stylist havde krøllet det.

Da hver enkelt hårlok krølles jævnt ved en

kontrolleret temperatur, bliver resultatet perfekt

hver gang. Det eneste, du behøver at gøre, er

at trykke på en knap!

27 stylingalternativer til variation

Skab forskellige stile med 27

indstillingskombinationer (tre tids-, tre

temperatur- og tre krølleretningsindstillinger).

De forskellige indstillinger for krøller,

temperatur og tid kan kombineres på forskellige

måder for at få præcis den frisure, du har lyst

til.

Åbent design, så håret ikke kan sætte sig

fast

Vores innovative åbne design i kombination

med to lodrette krøllelameller hjælper dig med

at få fantastiske krøller, samtidig med at du

beskytter dit hår. I det rummelige kammer vikler

de roterende krøllelameller blidt og forsigtigt

håret rundt om krøllecylinderen uden

belastning. Fordi krøllelamellerne er udformet

lodret, følger de hårets naturlige flow, og der er

mindre risiko for, at håret kommer til at sidde

fast. Styling med ro i sindet.

Keramisk keratin beskytter håret

Beskyttende keramisk belægning med

keratininfusion, som giver bedre pleje af håret.

Boost-teknologi til krølning

Vores intelligente boost-teknologi til krølning

gør det muligt at skabe fantastiske, holdbare

krøller ved en skånsom temperaturindstilling.

Kombinationen af formen, de intelligente

krøllelameller og den keramiske cylinder med

keratin samarbejder om at udnytte varmen, så

håret styles perfekt hver gang.



Automatisk krøllejern BHB876/00

Specifikationer

Funktioner

Automatisk rotation

Roterende retninger

Belægning af opvarmede dele: keratin,

keramisk

Auto-sluk: efter 60 min

Ledning med kugleled

Opbevaringskrog

Tilbehør

Tilbehør til rengøring af cylinder

Hårtype

Alle hårtyper

Tekniske specifikationer

Stylingtemperatur: 170°C - 190°C - 210°C

3 krølleretninger: Højre - Blandet - venstre

Timerindstillinger: 8 sek. - 10 sek. - 12 sek.

Opvarmningstid: 30 sek

Spænding: Universelt V

Kabellængde: 2 m

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

* i forhold til Philips HPS940
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