Automaatne
koolutaja
StyleCare Prestige
Nutika koolutussüsteemiga
2x rohkem juukseid korraga
Vertikaalne käepide
Nutikad lokikaitsed
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Unistuste lokkide tegemine
2x rohkem juukseid korraga*
Philipsi StyleCare Prestige automaatseid lokitange kasutades on unistuste lokkide
tegemine tänu uuenduslikule nutikale lokkide tegemise süsteemile käegakatsutav
reaalsus. Unistuste lokke saab korraga teha 2x suuremale juuksesalgule*
Lihtne kasutada
Nutikas koolutussüsteem parima stiliseerimiskogemuse saavutamiseks
Pikem rullik ühe korraga 2x rohkemate juuste töötlemiseks
Vertikaalne käepide mugavaks kasutamiseks
Nutikas tagasiside valmisoleku heli ja automaatse seiskamise funktsiooniga
Kuumakindel stiliseerimine
Kaunid soengud
Nutikad lokikaitsed suurepäraste, kauakestvate ja professionaalsete lokkide
saavutamiseks
27 seadistuse kombinatsiooni erinevate soengute tegemiseks
3 kuumuse- ja 3 taimerisätet erinevatele juuksetüüpidele
3 reguleeritavat koolutamise suunda
Hooldus sinu juustele
Loomuliku langusega avatud konstruktsioon ideaalsete, langevate lokkide tegemiseks
Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega
Lokkide täiustamise tehnoloogia: suurepärane tulemus juukseid mittekahjustaval
temperatuuril
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Esiletõstetud tooted
Nutikas koolutussüsteem

Vertikaalne käepide mugavaks kasutamiseks

temperatuuri- ja aja seadistusi saab iga kord
soovitud täiusliku tulemuse saavutamiseks
erinevalt kombineerida.
Loomuliku langusega avatud konstruktsioon

Nautige meie nutika koolutussüsteemiga
parimat stiliseerimiskogemust. Uuenduslik
süsteem hõlmab mitmeid täiustatud
funktsioone. Suurepärased kauakestvad lokid
saadakse ühe nupuvajutusega tänu kahele
automaatselt pöörlevale nutikale lokikaitsele.
Need koolutavad iga juuksesalku, nagu
professionaalne juuksur seda teeks,
hoolitsedes samal ajal juuste eest. Nutikas
lokkide tegemise tehnoloogia võimaldab
automaatse koolutajaga saada madalama
temperatuuriseadistuse juures kauakestva
tulemuse. Seadme pikem rullik, mugav
vertikaalne käepide ja avatud konstruktsioon
järgivad juuste loomulikku langemist ja
muudavad ideaalse soengu tegemise väga
lihtsaks.
Pikem rullik 2x rohkemate juuste
töötlemiseks

Tänu meie automaatse koolutaja 113%
suuremale koolutuspinnale* saate nüüd ühe
korraga 2x rohkem juukseid stiliseerida.
Ideaalsete lokkide tegemine on nüüd lihtne ja
kiire.

Automaatset koolutajat saab tänu mugavale
käepidemele hoida loomulikus
vertikaalasendis, mistõttu on üle terve pea
ideaalsete lokkide tegemine lihtne. Juhtnupud
asetsevad käepideme juures, mistõttu saab
neid intuitiivselt vajutada. Tänu kumerale,
voolujoonelisele koolutuskambrile saab isegi
pealae lähedal mugavalt lokke teha.
Nutikad lokikaitsed

Meie uuenduslik avatud konstruktsioon koos
kahe vertikaalse koolutuskaitsega tagavad
ideaalsed lokid juuste eest samal ajal
hoolitsedes. Avaras kambris mähivad
pöörlevad lokikaitsed juuksed õrnalt ja sujuvalt
koolutusrulliku ümber. Kuna lokikaitsete
vertikaalne kuju järgib juuste loomulikku
langemist, on juuste kinnijäämise oht väiksem.
Stiliseerige rahulikult.
Keratiiniga keraamiline kate

Meie automaatkoolutaja teeb suurepärased ja
kauakestvad lokid, ja seda iga kord. Tänu
uuenduslikele ja nutikatele lokikaitsetele
asetuvad juuksed rulliku ümber ideaalselt,
justkui oleks professionaalse juuksuri
meisterlik käsi mängus. Kuna iga juuksesalku
koolutatakse ühtlasel, kontrollitud
temperatuuril, on tulemus iga kord ideaalne.
Parim asja juures on see, et oskuslikku tööd
saab teha ainult ühe nupuvajutusega,
automaatselt!

Kaitsev keraamiline pinnakate
keratiinhooldusega, et teie juuste eest
paremini hoolt kanda.
Lokkide täiustamise tehnoloogia

27 stiliseerimisvalikut vahelduse tagamiseks

Nautige 27 seadistuse kombinatsiooniga
erinevaid soenguid (3 taimeri seadistust x 3
temperatuuri seadistust x 3 koolutamise suuna
seadistust). Mitmeid koolutamise-,

Meie lokkide täiustamise tehnoloogia tagab
suurepärased, kauakestvad lokid juukseid
mittekahjustaval temperatuuril. Kuju, nutikad
lokikaitsed ja keratiiniga keraamiline rullik
toimivad tõhusalt koos, et juukseid iga kord
ideaalselt stiliseerida.
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Spetsiﬁkatsioon
Omadused
Automaatne pöörlemine
Pöörlemissuunad
Kuumade pindade kate: keratiiniga
keraamiline kate
Automaatne väljalülitus: 60 min pärast
Pöörlev juhe
Hoiustamiskonks

Tarvikud
Rulli puhastamise tarvik
Salkude jaotamise tarvik
Juuksetüüp
Kõik juuksetüübid
Tehnilised andmed
Stiliseerimistemperatuur: 170 °C – 190 °C –
210 °C
3 koolutamise suunda: Parem - vahelduv -
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vasak
Taimeri sätted: 8 s – 10 s – 12 s
Kuumenemisaeg: 30 sekundit
Pinge: Universaalne V
Juhtme pikkus: 2 m
Hooldus
2-aastane ülemaailmne garantii

* vs Philips HPS940

