
 

Autom. lokšķēres

StyleCare Prestige

 
Ar viedu loku veid. sistēmu

2x vairāk matu vienā reizē

Vertikāla satveršana

Viedi loku aizsargi

 

BHB876/00 Jūsu sapņu lokas
2x vairāk matu vienā reizē*

Philips StyleCare Prestige Auto Curler taisnotājs automātiski padara jūsu sapņu

lokas par realitāti, izmantojot novatorisko viedās ieveidošanas sistēmu. Ieveidojiet

savas sapņu lokas, apstrādājot 2x vairāk matu vienā reizē*

Vienkārša lietošana

Vieda loku veid. sistēma vislabākajai ieveidošanas pieredzei

Garāks cilindrs, lai ieveidotu 2x vairāk matu vienā reizē

Vertikāla satveršana vieglai lietošanai

Inteliģenti rādījumi ar gatavības pīkstienu un automātisko izslēgšanu

Ieveidošana ar aizsardzību pret karstumu

Skaisti ieveidoti mati

Viedi loku aizsargi satriecošām, noturīgām profesionāla līmeņa lokām

27 iestatījumu kombinācijas daudzveidīgam izskatam

3 siltuma un 3 taimera iestatījumi dažādiem matu tipiem

3 regulējami ieveidošanas virzieni

Matu kopšana

Dabiskas plūsmas atvērta konstrukcija perfektām lokām bez stresa

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu

Loku palielināšanas tehnoloģija: lieliski rezultāti ar saudzējošu siltuma iestatījumu



Autom. lokšķēres BHB876/00

Izceltie produkti

Viedais loku veidotājs

Baudiet vislabāko ieveidošanas pieredzi ar

mūsu viedo loku ieveidošanas sistēmu. Šajā

novatoriskajā sistēmā ietilpst vairākas

uzlabotas funkcijas. Varat izveidot lieliskas,

noturīgas lokas, tikai pieskaroties pogai, kas

darbona divus automātiski rotējošus viedus

loku aizsargus. Katra jūsu matu šķipsna tiek

ieveidota ar profesionāla stilista darba kvalitāti,

vienlaikus aizsargājot jūsu matus. Pārdomātā

loku ieveidošanas tehnoloģija ļauj

automātiskajām lokšķērēm radīt noturīgu

rezultātu ar saudzējošu temperatūras

iestatījumu. Ierīces garais cilindrs, ērtā

vertikālā satveršana un atvērtā konstrukcija, kas

pielāgota matu dabiskajam plūdumam, palīdz

viegli ieveidot matus.

Garāks cilindrs 2x vairāk matiem

Mūsu automātiskajām lokšķērēm ir par 113%

lielāka ieveidošanas virsma*, tāpēc varat

ieveidot 2x vairāk matu vienā reizē. Ātri un

viegli ieveidojamas perfektas lokas.

Vertikāla satveršana vieglai lietošanai

Automātiskās lokšķēres iespējams turēt

dabiskā vertikālā pozīcijā, lai viegli ieveidotu

perfekti konstantas lokas. Darbības pogas ir

novietotas blakus rokturim, lai tās būtu intuitīvi

lietojamas. Loku veidošanas nodalījuma

izliektā, sievišķīgā forma padara ieveidošanu

ērtu arī galvas ādas tuvumā.

Viedi loku aizsargi

Mūsu automātiskās lokšķēres ieveido

perfektas, satriecošas un noturīgas lokas katrā

lietošanas reizē. Pateicoties novatoriskajiem

viedajiem loku aizsargiem, mati tiek perfekti

aptīri ap cilindru, it kā jūs apkalpotu

profesionāls frizieris. Tā kā katra šķipsna tiek

ieveidota vienmērīgi kontrolētā temperatūrā,

rezultāts ir perfekts katru reizi. Un labākais, ka

tas viss notiek ar pogas pieskārienu,

automātiski!

27 ieveidošanas opcijas daudzveidībai

Daudzveidīgs izskats ar 27 iestatījumu

kombinācijām (3 taimera iestatījumi x 3

temperatūras iestatījumi x 3 ieveidošanas

virziena iestatījumi). Dažādos ieveidošanas,

temperatūras un laika iestatījumus var izmantot

dažādās kombinācijās, lai katru reizi iegūtu

vēlamo izskatu.

Dabiskas plūsmas atvērta konstrukcija

Mūsu novatoriskā atvērtā konstrukcija

apvienojumā ar diviem vertikāliem loku

aizsargiem palīdz iegūt lieliskas lokas,

saudzējot matus. Ietilpīgajā kamerā rotējošie

aizsargi saudzīgi un viegli aptin matus apkārt

ieveidošanas cilindram. Tā kā loku aizsargiem

ir vertikāla forma, kas līdzinās jūsu matu

dabiskajam plūdumam, pastāv mazāks risks,

ka mati var iestrēgt. Matu ieveidošana ar

sirdsmieru.

Keratīns un keramika

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar

keratīnu labākai matu kopšanai.

Loku palielināšanas tehnoloģija

Mūsu viedā loku palielināšanas tehnoloģija

rada lieliskas, noturīgas lokas ar saudzējošu

temperatūras iestatījumu. Formas, viedo loku

aizsargu un cilindra keratīna keramiskā

pārklājuma kombinācija efektīvi izmanto

siltumu matu perfektai ieveidošanai katru reizi.
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Specifikācijas

Funkcijas

Automātiskā rotācija

Rotācijas virzieni

Karsto daļu pārklājums: keratīns un keramika

Automātiska izslēgšanās: pēc 60 min

Grozāms vads

Uzglabāšanas āķis

Piederumi

Cilindra tīrīšanas aksesuārs

Matu tips

Visi matu tipi

Tehniskā specifikācija

Ieveidošanas temperatūra: 170 °C - 190 °C -

210 °C

3 ieveidošanas virzieni: Pa labi - Pamīšus -

Pa kreisi

Taimera iestatījumi: 8sek. - 10sek. - 12sek.

Uzkarsēšanas laiks: 30 sek.

Spriegums: Universāla V

Vada garums: 2 m

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

* salīdzinājuma ar Philips HPS940
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