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Täydelliset kiharat helposti ja vaivattomasti

Ottaa enemmän hiuksia kerralla kuin aiemmin*

Philips StyleCare Auto Curler -automaattikiharrin kihartaa hiuksiin täydelliset

kiharat joka kerta! Innovatiivinen ja älykäs kiharrustoiminto kiertää hiukset

automaattisesti kuumennetun kiharrinosan ympärille ja luo täydelliset kiharat joka

kerta. Philips Auto Curler -kihartimella on helppo luoda glamouria arkeen! Tämä

malli voi kihartaa suurempia hiussuortuvia kerralla – peräti kaksi kertaa enemmän

hiuksia kerralla* aiempaan malliin verrattuna.

Helppokäyttöinen

Älykäs kiharrusjärjestelmä

Kiharrinosa voi kihartaa kaksi kertaa enemmän hiuksia

Älykäs muotoilu helpottaa käsittelyä

Takertumisenesto ja automaattinen pysäytystoiminto

Turvallinen muotoilutapa

Upeasti muotoiltu kampaus

Kestävät kiharat

Vaihtelua 27 erilaisella muotoiluvaihtoehdolla

3 lämpö- ja 3 aika-asetusta eri hiustyypeille

3 säädettävää kiharrussuuntaa

Pitää huolta hiuksistasi

Avoin malli estää hiusten takertumisen

Keraaminen keratiini suojaa hiuksi

Kiharatehostustekniikka: upea lopputulos lempeällä lämpötila-asetuksella
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Kohokohdat

Älykäs kiharrusjärjestelmä

Automaattikiharrin on hyvä valinta, kun haluat

symmetriset ja kauniit kiharat joutumatta

näkemään itse niin paljon vaivaa kihartimen

kanssa. Philips ProCare Auto Curler kiertää

hiukset automaattisesti kuumennetun

kiharrinosan ympärille, luo täydelliset kiharat

ja vapauttaa kiharan valitsemasi kiharrusajan

ja lämpötilan mukaisesti. Mitä pidempi

kiharrusaika, sitä tiukemmat kiharat. Tämä

malli on päivitetty versio Philipsin aiemmasta

ProCare Auto Curler -automaattikihartimesta ja

se luo tehokkaasti kiharoita entistä

alhaisemmalla lämpötila-asetuksella. Hiukset

kihartava kuumennettu kiharrinosa on pidempi,

joten voit kihartaa suurempia hiussuortuvia

jokaiseen kiharaan.

Kiharrinosa voi kihartaa kaksi kertaa

enemmän hiuksia

Philipsin aiempaan malliin verrattuna

StyleCare-laitteessa on 113 % enemmän

kiharruspintaa*, joten voit kihartaa suurempia

hiussuortuvia kerralla ja hiusten kihartaminen

on entistä nopeampaa.

Älykäs muotoilu helpottaa käsittelyä

StyleCare on muotoiltu niin, että sen käsittely

ja käyttö on mahdollisimman kätevää jopa

takahiuksissa. Voit pitää kiharrinta

pystysuorassa päätä kohden, joten ote voi olla

rento ja painikkeet ovat aina käytettävissä.

Kestävät kiharat

Philipsin automaattikiharrin luo täydelliset,

upeat ja kestävät kiharat. Hiukset kierretään

täydellisesti kuumennetun kiharrinosan

ympärille, aivan kuin kampaaja kihartaisi

hiukset. Jokainen hiussuortuva kiharretaan

tasaisesti hallitussa lämpötilassa, joten tulos

on täydellinen joka kerta. Sinun tarvitsee vain

painaa painiketta!

Vaihtelua 27 erilaisella muotoiluvaihtoehdolla

Luo erilaisia kampauksia 27

asetusyhdistelmällä (kolme aika-asetusta ja

kolme lämpötila-asetusta sekä kolme

kiharrussuunta-asetusta). Käytä eri suunta-,

lämpötila- ja aika-asetuksiaerilaisina

yhdistelminä, jolloin voitvaihdella kampaustasi

tilanteen mukaan.

Avoin malli estää hiusten takertumisen

Kihartimen kammio on suunniteltu avoimeksi,

mikä vähentää hiusten takertumisriskiä.

Keraaminen keratiini suojaa hiuksi

Philipsin automaattikihartimessa on

keraaminen keratiinipinnoite, joka suojaa

hiuksia paremmin muotoilun aikana.

Tiukemmat kiharat matalammassa

lämpötilassa

Philipsin automaattikiharrinvalikoiman

uudessa mallissa on erityinen kiharoita

vahvistava tekniikka, joka luo kestävät kiharat

alhaisemmassa lämpötilassa. Kihartimen

kammion muodon ja materiaalin yhdistelmän

ansiosta lämpö hyödynnetään optimaalisesti.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Automaattinen kierto

Kiertosuunnat

Lämpenevien osien pinnoite: Keraaminen

keratiinipinnoite

Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutin

kuluttua

Pyörivä johto

Säilytyskoukku

Lisätarvikkeet

Kiharruskammion puhdistustyökalu

Hiustyyppi

Kaikki hiustyypit

Tekniset tiedot

Muotoilulämpötila: 170°C, 190°C tai 210°C

3 kiharrussuuntaa: Oikea, vuorotteleva, vasen

Ajastimen asetukset: 8, 10 ja 12 s

Kuumenemisaika: 30 s

Jännite: Yleinen V

Johdon pituus: 2 m

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

* Philips HPS940 -malliin verrattuna
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