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Svajonių garbanų transformacija
2 k. daugiau sukamų plaukų vienu kartu*

Su „Philips StyleCare Prestige Auto Curler“ pažangia, išmaniąja garbanojimo

sistema automatiškai susuksite svajonių garbanas be jokio vargo. Svajonių

garbanų transformacija ir 2 kartus daugiau sukamų plaukų vienu kartu*

Paprasta naudoti

Išmaniojo garbanojimo sistema geriausiam formavimui

Naudodami ilgesnį vamzdelį vienu kartu suformuosite 2 kartus daugiau plaukų

Vertikalus suėmimas, kad būtų lengva naudoti

Išmanusis atsakas su patogiomis pypsėjimo ir automatinio stabdymo funkcijomis

Nenusideginkite formuodami šukuoseną

Puikiai suformuoti plaukai

Išmaniojo garbanojimo apsaugos pasakiškoms, ilgai išliekančios garbanoms,

suformuotoms kaip profesionalo

27 nustatymų deriniai skirtingai išvaizdai

3 karščio ir 3 laikmačio nustatymai skirtingiems plaukų tipams

3 reguliuojamos garbanojimo kryptis

Plaukų priežiūra

Natūraliai krintantys plaukai, atviras dizainas idealioms garbanoms, be tempimo

Apsauginė keraminė danga su keratinu

Garbanų pakėlimo technologija: puikus rezultatas ir plaukus tausojantis nustatymas
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Ypatybės

Išmaniojo garbanojimo sistema

Mėgaukitės geriausiu formavimu su mūsų

išmaniojo garbanojimo sistema. Pažangi

sistema – puikus daugelio patobulintų funkcijų

paketas. Pasakiškos, ilgai išliekančios

garbanos suformuojamos mygtuko palietimu ir

dviem automatiškai besisukančiomis

išmaniojo garbanojimo apsaugomis. Kiekviena

plaukų sruogą garbanojama taip, kaip tai daro

profesionalus stilistas, ir tuo pat metu

rūpinamasi jūsų plaukais. Naudojant išmaniąją

garbanų pakėlimo technologiją, su automatiniu

suktuku suformuotos garbanos išlieka ilgai,

taip pat naudojamas labiau plaukus

tausojantis temperatūros nustatymas. Dėl

ilgesnio prietaiso vamzdelio, lengvo

vertikalaus suėmimo ir atviro dizaino plaukai

krenta natūraliai, o jūs puikiai ir be didelių

pastangų formuojate plaukus.

Ilgesnis vamzdelis – 2 kartus daugiau plaukų

Mūsų automatinio suktuko garbanojimo

paviršius didesnis 113 %*, tad dabar galite

vienu kartu formuoti 2 kartus daugiau plaukų.

Lengvai ir greitai garbanojamos idealios

garbanos.

Vertikalus suėmimas, kad būtų lengva

naudoti

Automatinis suktukas laikomas natūraliai

vertikalioje padėtyje negniaužiant rankos,

todėl be pastangų suformuosite idealaus

tankumo garbanas aplink visą galvą. Valdymo

mygtukai yra ten, kur suimate rankeną, tad

juos intuityviai pasieksite. Lenkta, moteriška

garbanojimo kameros forma labai patogi

garbanojant net arti galvos odos.

Išmaniojo garbanojimo apsaugos

Su mūsų automatiniu suktuku kaskart susuksite

pasakiškas, ilgai išliekančias garbanas. Dėl

mūsų pažangių išmaniojo garbanojimo

apsaugų plaukai idealiai susukami aplink

vamzdelį taip, kaip tai meistriškai atlieka

profesionalus kirpėjas. Kadangi kiekviena

plaukų sruoga garbanojama vienodai

naudojant kontroliuojamą temperatūrą,

rezultatas kaskart idealus. Geriausia yra tai,

kad šis gerų įgūdžių reikalaujantis darbas

atliekamas mygtuko palietimu, automatiškai!

27 formavimo pasirinkimai siekiant įvairovės

Mėgaukitės išvaizdos įvairove su 27 nustatymų

deriniais (3 laikmačio nustatymai x 3

temperatūros nustatymai x 3 garbanojimo

krypties nustatymai). Įvairius garbanojimo,

temperatūros ir laiko nustatymus galima

skirtingai derinti, kad kaskart išvaizda būtų

tokia, kokios norite.

Natūraliai krintantys plaukai, atviras dizainas

Mūsų pažangus atviras dizainas dera su dviem

vertikaliomis garbanojimo apsaugomis, tad

suformuosite puikias garbanas ir tausosite

plaukus. Erdvioje kameroje besisukančios

garbanojimo apsaugos švelniai ir sklandžiai

suka plaukus aplink garbanojimo vamzdelį ir jų

netempia. Kadangi garbanojimo apsaugos yra

vertikalios ir atkartoja natūralų plaukų kritimą,

yra mažesnė tikimybė, kad plaukai užstrigs.

Formuokite nesijaudindami.

Keraminė danga su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu –

geresnė jūsų plaukų priežiūra.
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Specifikacijos

Savybės

Automatinis sukimas

Sukimo kryptys

Kaistančių dalių danga: keraminė danga su

keratinu

Automatinis išjungimas: po 60 min.

Sukamasis laidas

Laikymo kabliukas

Priedai

Vamzdelio valymo priedas

Plaukų tipas

Visi plaukų tipai

Techniniai duomenys

Formavimo temperatūra: 170 °C, 190 °C, 210

°C

3 garbanojimo kryptys: Dešinė – Kintama –

Kairė

Laikmačio nustatymai: 8 sek. - 10 sek. - 12 sek.

Įkaitimo laikas: 30 s

Įtampa: Universalus V

Kabelio ilgis: 2 m

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

* lyginama su „Philips“ HPS940
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